Where every meal is
a masterclass
We personally attend to the maturation of all
opened its legendary doors in 1964 and today, after

beef which is hung on the carcass for up to seven

54 years of excellence, it is regarded as one of South

days, before being wet aged in our cold rooms for

Africa’s premier grill rooms. Our subsequently
opened grill rooms across the country, as well
as in Zambia and Saudi Arabia, have all become

To those friends and guests that have frequented

within the communities and neighbourhoods that

most sincere thanks for your continued patronage

they serve.

and loyal support.

We go to endless lengths every day to maintain our

To our new guests – it is our sincerest wish that

multiple award-winning reputation by ensuring

your entire experience with us will be an absolute
delight and we look forward to the privilege of

produce available. Our butchers source only

welcoming you often in the future.

Class-A grain-fed beef and wild cuts for our menu.

Bon Appétit!
We remain, as ever, with pleasure and always at your service.

Prices are VAT inclusive. Some of our products contain nuts.
Meat weights may vary up to 50gr on some cuts.

حيث الرباعة
والتخصص يف كل وجبه
افتتح هوسار جريل األصيل اول ابوابه النحاسية العريقة يف
رونديبوش عام  ١٩٦٤م .واليوم وبعد  ٥٣عاما من التميز ،يعترب
واحدا من غرف الشواء الراقية و الرئيسية يف جنوب أفريقيا .مع
افتتاحنا غرف الشواء األخرى لهوسار جريل يف وقت الحق يف كيب
تاون ،جوهانسربغ ،بريتوريا ،لوساكا ،ويف زامبيا قد أصبحت
جميعها متميزة بشكل استثنايئ وملموس وعريق يف مختلف
املجتمعات واألحياء التي تخدمها.
يقدم لنا الجزارين واملزارعني الخاصني بنا فقط أفضل نوعية لحوم
يف جنوب أفريقيا من فئات لحوم ذات جوده ممتازة ومتعددة من
لحم البقر وغريه ،من دون استثناءات .نقوم شخصيا مبتابعه نضج
اللحوم البقرية والتي تكون معلقة عىل الذبائح ملدة تصل إىل
سبعة أيام ،قبل أن يبدا عمليه تجهيز وتعتيق وترطيب ذبائحنا
والتي يرتاوح تعتيقها يف غرفنا الباردة لفرتات متفاوتة تصل إىل
خمسة وثالثني يوما.

•

نذهب نحن فريق هوسار جريل إىل ما بعد الالنهاية كل يوم
لنحافظ عىل سمعة مطعمنا الحائز عىل عدد من الجوائز وذلك من
خالل ضامننا دامئا باستخدام أجود وأفضل الخامات واملواد
املستخدمة يف اطعمتنا.
اصدقائنا وضيوفنا الذين سبق أن ترددوا علينا يف مطاعم هوسار
جريل ملدة خمسة عقود ،نكن لكم خالص الشكر لدعمكم الدائم
ووالئكم املستمر.
لضيوفنا الجدد – نقدم لكم خالص متنياتنا بتجربة فريدة ونوعيه
واوقات سعيدة ،كام نترشف بالرتحيب بكم يف املرات القادمة
واملتكررة لتقديم اجود أنواع االطباق ولخدمتكم بشكل مميز.

عليكم بالعافية! نبقى كالعاده و بفخر و دامئا بخدمتكم.

يرجى مالحظة أن جميع االسعر شامله رضيبه القيمه املضافه كام يرجى مالحظة أن بعض منتجاتنا تحتوي عىل املكرسات.

STARTERS
Italian Tomato Soup

SR24

Hussar Beef Biltong (150g)

SR39

3

Chicken Livers

SR29

4

Large Black Mushroom

SR49

Hollandse Bitterballen

SR49

1

A house speciality for 30 years.
2

We’ve been curing our own spectacular biltong since 1964!
Saut ed in garlic, onions, mixed herbs and cream or peri-peri. Served with cro tes.
Accompanied with your choice of spinach, feta, rocket and Parmesan or caramelised onions and Tomato.
5

Double-cream Béchamel studded with beef jus and beef bits, then crumbed and deep fried.
The most scrumptious Dutch snack ever! Dijon mustard on the side.
6

SR49

Fried Crumbed Camembert

A wheel, ripe and piquant on the inside. Served with our own cranberry jelly.
7

Mussel Pot

SR59

Steak Tartar

S R 59

Mussels in a cream, green herb and garlic sauce.
8

9

Prawn and Fresh Avocado Cocktail (Seasonal)

S R 39

Crumbed Calamari Strips

S R 39

Sweet queen prawn meat bedecked with our home-made Marie Rose sauce, served on a bed of baby greens.
10

Tender calamari strips expertly dusted and flash-fried or grilled with chilli, garlic and parsley.
11 Marrow

Bones (Subject to availability)

A hearty, oven-roasted delicacy served with pesto and

.

S R 29

SALADS
1

SR24

Tomato and Onion

Sprinkled with rock salt and cracked black pepper. The classic accompaniment to any grill.
2

SR26

Fresh Greens

A premium selection of tossed salad leaves and herbs, topped with shaved Parmesan.
3

SR29

Greek

Greens topped with Calamata olives, feta, cucumber, tomato and roasted seeds.
4

Caesar

SR39

Caramelised Pear, Blue Cheese and Walnut

SR39

Sliced crisp lettuce, croutons, bacon, Parmesan shavings anchovice and ceasar dressing.
5

and served with blue cheese.
6

Goats Cheese salad

Premium goats cheese and reconstituted ﬁgs served on a classic base salad with roasted
sunﬂower seeds and pumpkin seeds.

Starter dishes may contain traces of nuts

Salads contain nuts

SR49

األطباق األولية و املقبالت

 ٢٤ريال

 ١شوربة الطامطم اإليطالية

وصفة هوسار جريل الخاصة والتي تقدم ألكرث من  ٣٠عاما.

 ٣٩ريال

 ٢لحم بيلتونج من هوسار )  ١٥٠جرام(

نقوم مبعالجه قطع لحم البيلتونج املجفف واملذهل منذ ١٩٦٤م.

 ٣كبده الدجاج

تقدم مع سوتيه الثوم والبصل وخلطه خاصه من األعشاب والكرمية مع قطع الكروتون املحمص.

 ٢٩ريال
 ٤٩ريال

 ٤الفطر األسود العمالق

يقدم مشويا ومغطى بالسبانخ وجنب الفيتا والربميزان أو البصل املكرمل والطامطم.

 ٤٩ريال

 ٥مقبالت بيرتبالني الهولندية

كرات الباشاميل بالكرمية املحشوة بقطع اللحم تقدم مقليه ومقرمشه.
أشهي املقبالت الهولندية عىل االطالق .تقدم مع ديجون الخردل.

 ٦الكاميمربت املقيل املقرمش

قطعه من جنب الكاميمبريت الفرنيس الناضج والحاد من الداخل تقدم مغطاه بجييل التوت الربي الخاص بنا.

 ٤٩ريال
 ٥٩ريال

 ٧وعاء املحار

قطع املحار البحري تقدم بالكرمية و مع مجموعه أعشاب خرضاء وثوم

 ٥٩ريال

 ٨ستيك تارتار

قطع صغريه من أطرى أنواع اللحوم الغري مطهية ) نيئه ( تقدم مع مجموعة املقبالت التقليدية.

 ٩كوكتيل الروبيان واألفوكادو

قطع من الروبيان املغموسة يف صوص ماري روز املحرض مبطبخنا تقدم مع قطع االفوكادو والخس.

 ١٠كاالماري مقرمش

 ٣٩ريال
 ٣٩ريال

رشائح الكاالماري املقلية تقدم مع صوص التارتار .اختيار مفضل لزبائننا لعرشات السنني.

 ٢٩ريال

 ١١نخاع العظام

طبق عظام مشوية بالفرن تقدم مع البيستو واملكرسات

السلطات
 ١سلطة الطامطم والبصل

ترش بامللح الصخري والفلفل األسود الكامل .االختيار الكالسييك الجانبي ألي ستيك.

 ٢سلطه خرضاء

مجموعه من الخرضاوات الطازجة واالعشاب تقدم مع جنب البارميزان املقرش.

 ٣سلطه يونانيه

خرضاوات طازجة تقدم مع زيتون كاالماتا وجنب الفيتا والخيار والطامطم.

 ٤سلطه سيزر

رشائح الخس املقرمش مع قطع الخبز املحمص مع جنب البارميزان وصوص األنشوجة.

 ٥سلطه الكمرثى بالكراميل و جنب الريكفورد

صلصة الكمرثي املتبله بدقة و املغطاة بصلصة الجوز املفروم ويقدم مع جنب الريكفورد.

 ٦سلطه جنب املاعز

جبنة املاعز املتميزة والتني املعاد تقدم عىل قاعدة السلطه الكالسيكية مع بذور اليقطني املحمصة.

قد تحتوي االطباق االولية عىل آثار من املكرسات

السلطة تحتوي عىل املكرسات

 ٢٤ريال
 ٢٦ريال
 ٢٩ريال
 ٣٩ريال
 ٣٩ريال
 ٤٩ريال

steak grilling guidelines
1

Blue

Seared on the outside with a very red centre.

2

Rare

Seared on the outside with a bright red centre that is warm but not hot.

3

Medium Rare

Seared on the outside, with a slightly warmer, reddish-pink centre.

4

Medium

Seared on the outside, with a large band of pink in the centre,
primarily brown throughout.

5

Medium Well

6

Well Done

hint of pink in the centre.
Seared on the outside and nicely charred, with a brown centre throughout
and absolutely no pink whatsoever. While personal preferences vary,
we do not recommend this option.

STEAKS & GRILLS
For 54 years, the multiple award-winning Hussar Grill has been renowned for absolute excellence
The owners and management are passionately involved in the maturation, trimming and preparation
of all grills each day. All cuts are brushed with our signature basting during grilling.
All weights are raw weights.
A complimentary sumptuous side of your choice will accompany your grill – enjoy!

Our delectable array of sides includes corn, sautéed green beans, potatoes (fries, mash, new baby), creamed spinach
and cinnamon-infused butternut, oven-roasted vegetables or a side salad. Carefully selected to balance the richness,

1

Rump

200g | SR99

300g | SR129

2

Fillet

200g | SR129

300g | SR169

3

Sirloin

200g | SR99

300g | SR129

4

Ribeye (Subject to availability)

500g | SR190
500g | SR190

300g | SR149

MEAT ON THE BONE
marrow encased therein. Consequently, grilling a cut of meat on the bone is best practice for
The bone also conducts heat from within, facilitating a more evenly cooked cut. This helps the meat
retain its jus and consequently also prevents it from contracting.
1

Fillet on the Bone (Subject to availability)

300g | SR189

2

Sirloin on the Bone

400g | SR199

3

T-Bone

4

Beef Ribs

5

Full Rack of Lamb Ribs

600g | SR259
400g | SR149

800g | SR249
1.2kg | SR330

دلــيــل درجــات الــشــواء

 ١أزرق

مشويه من الخارج مع لون احمر داكن من املنتصف ومتيل ايل الربودة

 ٢نادر
 ٣تحت الوسط
 ٤وسط
 ٥فوق الوسط
 ٦مطهو بالكامل

مشويه من الخارج مع لون احمر فاتح من املنتصف متيل ايل الديفء وليس الحرارة.
مشويه من الخارج مع لون احمر -وردي من املنتصف و تكون ادف
مشويه من الخارج مع لون وردي يف املنتصف بتدرج بني ايل األطراف
مشويه من الخارج ومطبوخه من الداخل بالكامل وقاسيه مع لون وردي خفيف جدا يف املنتصف.
مشويه من الخارج مع تفحم لطيف ولون بني يف املنتصف بدون أي لون وردي متاما.

الـستيك و املشويات
مطعم هوسار جريل الحائز عىل العديد من الجوائز وعىل مدى  ٥٤عاما قد متيز دامئا يف التفوق يف االختيارات املناسبة
والشوي باللهب ألرقى واجود أنواع اللحوم.
يقوم فريق اإلدارة واملوظفني وبكل شغف مبتابعه نضج اللحوم وتقطيعها وتحضريها لكل فروعنا يوميا .يتم دهن كل أنواع
وقطع اللحوم بصوصاتنا الخاصة واملميزة خالل الشوي .جميع االوزان هي اوزان خام.
نقدم لك مع الستيك اشهى االطباق الجانبيه من اختيارك مجانا.
تتضمن مجموعتنا اللذيذه من األطباق الجانبيه :الذره و الفاصوليا الخرضاء املقليه و البطاطس ) املقليه أو املهروسه أو الصغريه (
و السبانخ املمزوجه بالكرميه والقرع بالقرفه و الخرضوات املشويه او السلطه الجانبيه و التي تم اختيارهم بعنايه لرثاء الطبق الرئييس
و تعزيز النكهات واضافه التناسج بني الوجبات املقدمه.
١
١
١
١

رامب ستيك
فيليه ستيك
سرياليون ستيك
ريب اي سيتك

 ٢٠٠جم |  ٩٩ريال
 ٢٠٠جم |  ١٢٩ريال
 ٢٠٠جم |  ٩٩ريال

 ٣٠٠جم |  ١٢٩ريال
 ٣٠٠جم |  ١٦٩ريال
 ٣٠٠جم |  ١٢٩ريال
 ٣٠٠جم |  ١٤٩ريال

 ٥٠٠جم |  ١٩٠ريال
 ٥٠٠جم |  ١٩٠ريال

ستيكات اللحم عىل العظم

تثق إدارة هوسار جريل وموظفيها ثق ًة تامة أن جزءا من طعم اللحم يكمن يف العظام والنخاع بداخلها
إن شوي قطعة من اللحم بعظمها يقوي طعم ونكهة اللحم باإلضافة إىل أن للعظام تأثري يف توصيل الحرارة من الداخل لتيسري التسوية
املتساوي لقطعة اللحم مام يحول دون جفاف وتقلص قطعة اللحم خالل عملية الشواء
١
٢
٣
٤
٥

فيليه عىل العظم
سرياليون عىل العظم
يت بون
اضالع اللحم البقري
ضلع كامل غنم

 ٣٠٠جم |  ١٨٩ريال
 ٤٠٠جم |  ١٩٩ريال
 ٤٠٠جم

|

 ٦٠٠جم | ٢٥٩ريال
 ١٤٩ريال  ٨٠٠جم | ٢٤٩ريال
 ١٢٠٠جم | ٣٣٠ريال

house specialities
200g
1

Grilled Lamb Cutlets

SR109

Lamb Shanks

SR129

Fillet Béarnaise

SR149

SR189

Hussar Carpetbagger

SR159

SR199

Madagascan Pepper Fillet

SR139

SR189

Blue Cheese Sirloin

SR109

SR139

Fillet Moutarde

SR139

SR189

SR139

SR189

The most tender of loin cutlets grilled and brushed with our Hussar basting.
2

Very slowly roasted and served on a bed of mashed potatoes.
3

Our most classic and popular offering prepared according to the true French
culinary technique.
4

Fillet mignon stuffed with a combination of smoked mussels, Cheddar cheese
and topped with wholegrain mustard sauce.
5

Served with a cream and green peppercorn reduction.
6

Classic New York cut topped with a creamy blue cheese sauce.
7

Topped with a sauce of double cream and blended mustards.
8

Hollandse Biefstuk

topped with butter.

SIDES

SPECIALITY SAUCES
1

300g

Béarnaise Sauce

(Served at room temperature)
2 Sauce

Selection

Mushroom, Madagascan pepper,
garlic, mustard, cheese
or blue cheese sauce
3 Compound

butters

SR12
SR12

1

Gratinated corn

SR19

2

Sautéed green beans

SR12

3

Potatoes – fries, mash or new baby

SR12

Creamed spinach and
cinnamon-infused butternut

SR12

5

Oven-roasted vegetables

SR12

6

Side Salad

SR12

4

Drizzled in olive oil and seasoned with fresh herbs

SR12

EXTRAS

herbs and spices to create a piquant compound
or Smoked Paprika and Rosemary

1

Crisp onion rings

SR10

2

Pan-fried mushrooms

SR19

الـاطباق الرئيسيه
 ٢٠٠جم

 ١٠٩ريال

 ١قطع الريش املشويه

أطرى أنواع قطع لحم الضأن تقدم مشويه ومدهونه بصوص الشوي الخاص بهوسار جريل.

 ١٢٩ريال

 ٢ساق غنم ) المب شانك (

يتم تسويتها ببطئ ثم شويها من الخارج و تقدم عىل بطاطس مهروسه.

 ٣فيليه برينيز

االختيار الكالسييك األول واالشهر عىل طريقه الطبخ الفرنسية األصلية.

 ٤هوسار كاربيت باجر

فيليه منيون محشو مبزيج من املحار املدخن ،جنب الشيدر ومغطي بصوص الخردل الكامل.

 ٥فيليه فلفل مدغشقر

قطعه فيليه تقدم مع كرمية صوص الفلفل االسود واالخرض .

 ٦سرياليون الجبنة الزرقاء

قطعة ستيك نيو يورك مغطاه بصوص كرمية جنب الريكفورد.

 ٧فيليه موتارد

يقدم مع صوص الدوبل كريم وخليط صوص الخردل.

 ٨رشيحه اللحم الهولنديه

فيليه اللحم مرصعه بحبوب الفلفل األسود الخشن تقدم مغطاه بالزبده.

الصوصات املختصه
 ١صوص الربنيز

يقدم مع درجة حرارة الغرفة

االطباق الجانبيه

 ١٢ريال

 ٢اختيارك من الصوصات

 ١٢ريال

 ٣مزيج الزبده

 ١٢ريال

صوص املرشوم او الفلفل االسود او الثوم او الخردل او الجنب او جنب الريكفورد.
كافيه دي باريس )مزيج من أفضل األعشاب والتوابل و التي تكون مركبا غنيا
الثراء طبقك الرئييس ( أو البابريكا املدخنه مع الروزماري.

 ٣٠٠جم

 ١ذره مشويه بالجنب
 ٢فاصوليا خرضاء سوتيه
 ٣بطاطس ) فرايز  -مهروسه  -صغريه (
 ٤سبانخ بالكرميه و قرع بالقرفه
 ٥خرضوات مشوية بالفرن
مغطاه بزيت الزيتون الفاخر واألعشاب.

 ٦سلطه جانبيه

 ١٤٩ريال

 ١٨٩ريال

 ١٥٩ريال

 ١٩٩ريال

 ١٣٩ريال

 ١٨٩ريال

 ١٠٩ريال

 ١٣٩ريال

 ١٣٩ريال

 ١٨٩ريال

 ١٣٩ريال

 ١٨٩ريال

 ١٩ريال
 ١٢ريال
 ١٢ريال
 ١٢ريال
 ١٢ريال
 ١٢ريال

االضافات
 ١حلقات بصل مقرمشه
 ٢فطر مقيل

 ١٠ريال
 ١٩ريال

SR59
SR59
SR69
4

Grilled Halloumi

SR34

1

Hamour Fillet (Sea Bass)

SR129

Tender Calamari Strips expertly dusted and ﬂash-fried or grilled with chilli, garlic and parsley.

SR69
SR89
SR109
SR39
SR99

SR79

SR79

SR79

SR110

مشويات خفيفه
 ١برجر لحم هوسار )  ٢٠٠جم لحم مفروم (

 ٥٩ريال

 ٢برجر دجاج هوسار املشوي

 ٥٩ريال

 ٣ستيك رول هوسار

 ٦٩ريال
 ٣٤ريال

 ٤الحلومي املقيل
مأكوالت بحريه

 ١٢٩ريال

 ١هامور

فيليه هامور مشوي مغطى بالليمون و الزبده.

 ٦٩ريال

 ٢كاالماري

قطع الكاالماري الطريه تقدم مقليه او مشويه مع فلفل حار او ثوم و بقدونس.

 ٨٩ريال

 ٣ساملون

يقدم مشوي مع فلفل احمر حار  ،ثوم و زبده البقدونس.

 ١٠٩ريال

 ٤ربيان جامبو

قطعتني ربيان جامبو مشويه بالليمون و زبده الثوم او صوص ال بريي بريي.
اضف قطعه ربيان جامبو

 ٣٩ريال للقطعه

 ٩٩ريال

 ٥وعاء املحار

قطع محار اللذيذه تقدم مع كرميه و توابل خرضاء و صوص الثوم.

تتضمن مجموعتنا اللذيذه من األطباق الجانبيه :الذره و الفاصوليا الخرضاء املقليه و البطاطس ) املقليه أو املهروسه أو الصغريه (
و السبانخ املمزوجه بالكرميه والقرع بالقرفه و الخرضوات املشويه او السلطه الجانبيه و التي تم اختيارهم بعنايه لرثاء الطبق الرئييس
و تعزيز النكهات واضافه التناسج بني الوجبات املقدمه.

اطباق الدجاج
 ١صدور الدجاج بجبنة البارميزان

صدور الدجاج الطرية املحمرة واملغطاة بجبنة البارميزان  ،تقدم عىل طبقة من البطاطس املهروسة وتعلوها صلصة الخردل بالكرمية.

 ٢تشيكن روالد مع صوص املرشوم

رول صدور الدجاج الطري محشوه بكرميه السبانخ تقدم مع خضار مشوي و صوص املرشوم

 ٣دجاج بالشوكوالتة والفلفل الحار

صدور الدجاج املقلية مع الشيكوالتة الداكنة األسطورية وصلصة الفلفل الحار الطازج وتقدم عىل طبقة من البطاطس املهروسة

 ٤دجاجه كامله سباتشكوك

دجاجه كامله مشويه عىل طريقه هوسار تقدم مع اختيارك من صوص الباربيكيو او البريي بريي و تقدم مع فرايز

 ٧٩ريال
 ٧٩ريال
 ٧٩ريال
 ١١٠ريال

DESSERTS

1

Baked Cheesecake

SR24

crust and baked to perfection. Served with a dollop of cream or vanilla ice cream.
2 Crème

Brûlée

SR24

The secret to our Crème Brûlée lies in the perfect contrast between the crunchy caramelised
sugar topping and the silky smooth custard encased underneath.
3 Caramel

Ganache

SR34

Rich and decadent caramel baked dessert, served with vanilla pod infused ice cream.

4 Hussar

Grill Ice Cream Dessert

SR39

This extravagant dessert is a beguiling combination of vanilla ice cream, peanut brittle,
marshmallow, nougat, honeycomb and sprinkled nuts. Drizzled with our signature dark
chocolate sauce. Sometimes more is better.
5 Vanilla

Ice Cream and Decadent Chocolate Sauce

SR22

A classic treat. Decadently rich chocolate sauce drizzled over scoops of our superb vanilla
pod infused ice cream.
6 Malva

Pudding

SR29

A traditional South African favourite. Sweet sponge pudding with a sticky, caramelised
texture. Served with a drizzle of custard.
7 Panna

Cotta

SR39

The perfect dessert. We elevate this creamy, dreamy Italian classic to new and elegant
Hussar Grill heights.
8 Hand

Crafted Chocolate Trufﬂes br Soﬁa

Six of the ﬁnest quality Chocolate trufﬂes exclusively available at the Hussar Grill.

SR49

الحلويات

 ١كيك الجنب

 ٢٤ريال

نؤمن أن كيكة الجنب لدينا هي األفضل عىل اإلطالق وأنها مبلمسها الرقيق السلس املموج فوق خليط
البسكويت التقليدي والتي قد تصل اىل حد الكامل .تستحق أن تتذوقها مع الكرمية أو آيس كريم الفانيليا.

 ٢كريم بروليه
يكمن رس كريم الربوليه خاصتنا يف التباين املثايل بني طبقة السكر املقرمشة بالكراميل والكاسرتد السلس و الحريري من تحته .

 ٣كاراميل جاناش
حلويات مخبوزة غنية بالكراميل تقدم مع أيس كريم الفانيليا.

 ٤حلوى آيس كريم هوسار
من أرقى أنواع الحلويات لدينا وهي عبارة عن خليط لذيذ من آيس كريم الفانيليا ورقائق الفول السوداين املقرمش
وحلوى املارشيميلو والنوجا مع قرص العسل واملكرسات  ،ثم تغطى بعد ذلك بصلصة الشوكوالتة املميزة لدينا .أحيانا الكرثه أفضل !

 ٥آيس كريم الفانيليا مع صوص الشوكوالتة
آيس كريم الفانيلال السلس والناعم و الكالسييك مع صلصة الشكوالتة الغن ّية املنسابة فوقه والغنيه بأعواد الفانيال .

 ٦مالفا بودينج
إحدى أنواع الحلويات املفضلة التقليدية يف موطن هوسار بجنوب إفريقيا .بودنغ إسفنجي حلو مع ملمس سكر
مع غطاء رقيق من الكرمية .تقدم دافئه مع آيس كريم الفانيليا.

 ٧بانا كوتا
ارقى انواع الحىل ،نرقى بالكرميه عىل الطريقه الكالسيكيه االيطاليه بطريقه حىل ترقى ملستوى هوسار جريل.

 ٨شوكوالته الرتافلز املصنوعة يدويا من صوفيا

ستة من افضل انواع الشوكوالتة الفاخرة املتوفرة حرصيا لدى هوسار جريل.

 ٢٤ريال

 ٣٤ريال

 ٣٩ريال

 ٢٢ريال

 ٢٩ريال

 ٣٩ريال

 ٤٩ريال

Drinks
CAFFETARIAS
1

Americano

SR14

6

Caffé Latte

SR18

2

Decaffeinated Coffee

SR16

7

Cappuccino

SR16

8

Hot Chocolate

SR18

9

Tea Selection of premium teas

SR14

Moroccan Tea Serves 8 cups

SR18

Espresso
Single
3

SR10

Double

SR16

4

Arabic Coffee

SR18

5

Turkish Coffee

SR12

10

COLD DRINKS & MIXERS
1

Water Nova 250ml

2 Water

Nova / Berain 1 l Still

3 Perrier

Mineral Water 250ml

SR5

10 Schweppes

Ice Tea 330ml

SR12

11 Lipton

SR12

12 Handmade

4 Natural Spring Sirma
250ml Sparkling

SR14

5 Natural Spring Sirma
250ml Still

SR12

6 Sparkling

Apple Juice

SR12

7 Sparkling

Red / White Grape Juice

SR12

8 330ml

Sodas
Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew

SR8

9 330ml Sodas
Coca-Cola, Fanta, Sprite

SR8

Mixers 200ml

SR10
SR8

Fresh Fruit Juices
SR18
Lemon mint, Watermelon, Strawberry, Mango
13 Juice
14 Red
15 Dr

per glass 300ml

SR14

Bull

SR25

Pepper

SR14

16 A&W

Root Beer

SR14

17 Bundaberg

Ginger Beer

SR38

18 Bundaberg

Root Beer

SR38

non-alcoholic wines, champagnes & beers
1

Night Orient Merlot

SR150

7 Holsten

0,00% Beer

SR18

2 Night

Orient Chardonnay

SR150

8 Donelli

Rose Sparkling

SR180

3 Scavi

& Ray Il Bianco

SR140

9 Donelli

Bianco Sparkling

SR180

4 Scavi

& Ray Red

SR140

10 Night

SR180

11

5 Freixenet
6 Donelli

Aishal Sparkling White

Rosso Sparkling

SR180

Orient Classic Sparkling
750ml

SR150
SR89

مرشوبات القهوة

 ١٤ريال
 ١٦ريال

 ١امريكانو
 ٢قهوه بدون كافيني
 ٣اسربيسو

 ١٠ريال

سنجل

 ٤قهوه عريب
 ٥قهوه تريك

دبل

 ١٦ريال
 ١٨ريال
 ١٢ريال

 ٦كافيه التيه
 ٧كابتشينو
 ٨شوكوالته ساخنه
 ٩شاي

اختيارك من اجود االنواع

 ١٠شاي مغريب

 ٨اكواب

 ١٨ريال
 ١٦ريال
 ١٨ريال
 ١٤ريال
 ١٨ريال

مرشوبات باردة و كوكتيالت
 ٢مياه نوفا  /بريين  ١لرت

 ٥ريال
 ١٢ريال
 ١٢ريال

 ١٢عصريات

 ٤مياه سريما الطبيعيه

 ١٤ريال

 ٥مياه سريما الطبيعيه

 ١٢ريال

 ١٣عصري

 ٦عصري تفاح فوار

 ١٢ريال
 ١٢ريال
 ٨ريال

 ١مياه نوفا  ٢٥٠مل
 ٣مياه برييري  ٢٥٠مل
فواره  ٢٥٠مل

عاديه  ٢٥٠مل

 ٧عصري عنب فوار

ابيض او احمر

 ٨مرشوبات غازيه
منتجات بيبيس

 ٩مرشوبات غازيه
منتجات كوكاكوال

 ١٠مرشوبات شويبس
 ١١ايس يت ليبتون

 ٣٠٠مل

 ٣٣٠مل

ليمون نعنع ،بطيخ ،فراوله ،مانجو
 ٣٠٠مل

 ١٤ريد بل
 ١٥در بيرب
 ١٦روت بري A&W
 ١٧بوندابريج شعري بالزنجبيل
 ١٨بوندابريج روت بري

 ١٠ريال
 ٨ريال
 ١٨ريال
 ١٤ريال
 ٢٥ريال
 ١٤ريال
 ١٤ريال
 ٣٨ريال
 ٣٨ريال

 ٨ريال

مرشوبات العنب الفوارة و مرشوبات الشعري
 ١نايت اورينت مريلوت
 ٢نايت اورينت شاردوين
 ٣سكافـي & راي بيانكو
 ٤سكافـي & راي احمر
 ٥فوار العنب االبيض
 ٦دونييل روسو فوار

 ١٥٠ريال
 ١٥٠ريال
 ١٤٠ريال
 ١٤٠ريال
 ١٨٠ريال
 ١٨٠ريال

 ٧بريه هولسنت

مختلف النكهات

 ٨دونييل روزيه فوار
 ٩دونييل بيانكو فوار
 ١٠نايت اورينت فوار كالسيك
 ١١مياه الديرفالور

 ١٨ريال
 ١٨٠ريال
 ١٨٠ريال
 ١٥٠ريال
 ٨٩ريال

SIGNATURE MOCKTAILS
These handcrafted mocktails have been carefully selected for their timeless appeal and refreshing taste.

1

Lime Spritzer

SR22

A blend of Sprite, soda water, lime cordial and a slice of lime.

2

Cherry Grape Sparkling Wine

SR22

A blend of apple juice, sugar rim, lime juice and cherries.

3

Saudi Champagne 1.3ltr

SR49

A blend of apple juice, 7Up or Sprite, fresh mint, apple, lemon juice and orange slices.

4

Fresh Spirit

SR22

A blend of tonic water, Sprite, grenadine and pomegranate.

5

Avocado Smoothie

SR24

A blend of vanilla ice cream, avocado and milk.

6

Pomegranate Shaker

SR24

A blend of vanilla ice cream, milk, grenadine and pomegranate.

7

Blue Coconut

A blend of coconut milk, vanilla ice cream, Monin Blue Spirit and a pineapple slice

SR24

كوكتيالت هوسار املختصه
كوكتيالت مختصه و مختاره بعنايه لطعمها الفريد و املنعش و مظهرها الرائع

 ١اليم سربيتزر

كوكتيل سربايت مع مياه صودا مع مستخلص الليةمون و رشيحه الليمون

 ٢عنب و توت فوار

كوكتيل من عصري التفاح بالسكر و الليمون و الكرز.

 ٣سعودي شامبني  ١،٥لرت

كوكتيل عصري التفاح مع سفن اب او سربايت مع النعناع والتفاح مع عصري الليمون و قطع الربتقال.

 ٤فريش سبرييت

كوكتيل مياه التونيك مع سربايت و رمان.

 ٥سموذي االفوكادو

سموذي ايس كريم الفانيليا مع االفوكادو والحليب.

 ٦شيك الرمان

شيك االيس كريم و الرمان مع الحليب.

 ٧جوز الهند االزرق

كوكتيل حليب جوز الهند مع ايس كريم الفانيليا و مركز الروح الزرقاء مع قطع االناناس.

 ٢٢ريال
 ٢٢ريال
 ٤٩ريال
 ٢٢ريال
 ٢٤ريال
 ٢٤ريال
 ٢٤ريال
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We remain, as ever, with
pleasure and always at
your service.

