بيف حالل
عضوي
خالي من
الهرمونات
واالنتبيوتك
متغذي على
األلياف

Street Food Burger

Chicken Burgers

بيف برجر

تشكن برجر

local chicken
Grilled Chicken Burger

Natural Halal Beef - Grain Fed - Free of
Hormones & Antibiotic - 100% USDA Burgers

Breaded chicken breast, onion, grilled tomato,
gouda cheese, garlic homemade mayo & lettuce
Brothers Classic Burger

KD 2.250

براذرس كالسيك برجر
 هوم ميد مايونيز، ب�صل وب�صل م�شوي, خ�س,بيف برجر
و�صل�صة براذر�س

KD 2.500

براذرس شيز برجر
 هوم ميد, ب�صل م�شوي, ب�صل مقرم�ش, خ�س,بيف برجر
 دبل جبنة �شيدر وال�صل�صة اخلا�صة بنا, كات�شب,مايونيز بالثوم

Beef patty, lettuce, grilled onion & fresh onion,
garlic homemade mayo & brothers sauce
Brothers Cheese Burger
Beef patty, lettuce, crunchy onion, grilled
onion, garlic homemade mayo, ketchup,
double cheddar cheese & our special
homemade sauce
Brothers Mushrooms & Swiss Burger

KD 3.500

براذرس مشروم اند سويس برجر
, فطر م�شوي, ب�صل م�شوي, ب�صل �سويت اند �ساور,بيف برجر
 جبنة امينتال و�صل�صة امل�شروم,هوم ميد مايونيز

KD 3.250

 برجر.ب.ب
, هوم ميد مايونيز, خ�س, ب�صل م�شوي, حلم بيكن,بيف برجر
 كراماليزد اونيون وجبنة �شدر, �صل�صة الرببيكيو,كات�شب

Beef patty, S/S onion, grilled onion, grilled
mushrooms, homemade mayo, emmental
cheese & mushrooms sauce
B.B. Burger
Beef patty, bacon, grilled onion, lettuce,
homemade mayo, ketchup, BBQ sauce,
caramelized onion & cheedar cheese
Truffle Burger

KD 4.000
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ترافيل برجر
 زيت, جبنة جودا, هوم ميد مايونيز, ب�صل م�شوي,بيف برجر
الرتافيل

Brotherskw

O

Beef patty, grilled onion, homemade mayo,
gouda cheese, truffle oil

Beef patty, caramelized onion, grilled onion,
grilled tomato, garlic, homemade mayo, BBQ
sauce & 3 kinds of cheese
Gymaholic Burger (Brown Bun)

I’m Light Burger (Brown Bun)

جيم هوليك برجر
 اليت, ما�سرتد، خ�س, ب�صل م�شوي,�شريحتان بيف برجر
 كات�شب و�شريحتان من جبنة ال�شيدر،هوم ميد مايونيز

KD 3.500

اليت برجر
 اليت, ب�صل م�شوي, كيل, �سويت ريلي�ش,بيف برجر
 واليت �شيدر �شيز,هوم ميد مايونيز

KD 3.750

ستريت ستايل برجر
, ب�صل م�شوي, هوم ميد مايونيز, روكا مع البل�سميك,حلم برجر
ب�صل كراماليزد وجبنة جودا

Beef patty, sweet relish, kale, grilled onion,
incredibly light homemade mayo & fat free
cheddar cheese
Street Style Burger
Beef patty, rocca with balsamic, homemade
mayo, caramelized onion, grilled onion &
gouda cheese

شيف برجر
، طماطم م�شوي, ب�صل م�شوي, ب�صل كراماليزد,بيف برجر
 �أنواع من اجلبنه3 �صل�صة الرببيكيو و,هوم ميد مايونيز بالثوم

KD 4.000

Double beef patty, grilled onion, lettuce, light
homemade mayo, mustard, ketchup & double
cheddar cheese

KD 2.500

فرايد تشيكن برجر
, خ�س, طماطم م�شوي, ب�صل م�شوي,�صدر الدجاج بالبق�صمات
 جبنة اجلودا,هوم ميد مايونيز بالثوم

البرجر النباتي
Quinoa Veggie Burger

KD 3.000

كينوا فيجي برجر
َ
 روكا مع,حم�ضرة من الكينوا
برجر
, ب�صل مقرم�ش,�صل�صة البل�سميك
 اليت, طماطم م�شوي,ب�صل م�شوي
هوم ميد مايونيز وجبنة �شدر اليت

KD 3.000

سويت بوتيتو فيجي
برجر
َ
,حم�ضرة من البطاطا احللوة
برجر
, ب�صل م�شوي, ب�صل مقرم�ش,روكا
 اليت هوم ميد,طماطم م�شوي
مايونيز وجبنة �شدر اليت

Quinoa patty, rocca with
balsamic, crunchy onion,
grilled onion, grilled
tomato, light homemade
mayo & light cheddar
cheese
Sweet Potato Veggie
Burger
Sweet potato patty, rocca
with balsamic, crunchy
onion, grilled onion,
grilled tomato, light
homemade mayo & light
cheddar cheese

Veggie Burger

Healthy Choice
اختر البان والراب

Choose your bread or wrap
Brown loaf bread or gluten free bread

KD 3.900

»تشكن برجر «مشوي
 جبنة، خ�س, طماطم م�شوي, ب�صل م�شوي,�صدر الدجاج املتبل
 هوم ميد مايونيز وما�سرتد،اجلودا

Veggie Burgers

White bun, brown bun, lettuce or kale
wrapped
Chef Burger

KD 2.250

Marinated chicken breast, grilled onion,
grilled tomato, gouda cheese, homemade
mayo, mustard & lettuce
Fried Chicken Burger

دجاج محلي من المزارع

Low fat cheddar cheese, cheddar cheese
homemade Mayo or light homemade mayo

 راب بالكيل, راب باخل�س, بان ا�سمر,بان االبي�ض
خبز ا�سمر �أو خايل من الغلوتني
 جبنة �شيدر قليلة ال�سعرات احلرارية,جبنة �شيدر
 اليت هوم ميد مايونيز,هوم ميد مايونيز

Local Kale wrap
Lettuce wrap

Choose from display our varieties of organic salad

اختار من
خبزنا غلوتن فري أو
خبز اللوف األسمر

Gourmet Sandwiches & Salads

Extras

جورمية ساندوتش وسالد

اضافات

Replace your Brown Loaf with Gluten Free Bread
Brothers Avocado Chicken Sandwich

KD 2.750

(Brown Loaf Bread)

براذرس تشيكن أفوكادو ساندوتش
)(خبز أسمر

KD 2.250

براذرس ستايل هوت دوج
، ما�سرتد، �سويت ريلي�ش، كراماليزد انيون،هوت دوج
 جبنة �شيدر، كات�شب وب�صل مقرم�ش،هوم ميد مايونيز

Fresh - Cut Fries
فرش فرايز

Cooked in Healthy Olive Oil (low saturated
fat, trans fat & cholesterol free)
French Fries

KD 1.250

فرانش فرايز
بطاطا فر�ش مقطعة ومقلية

Homemade hand cut fresh fries
Fries Toppings:

KD 0.500

فرايز توبينك
�صل�صة الرتافيل باملايونيز

Truffle homemade mayo sauce

شريحة برجر

Desserts
الحلويات
Homemade salted caramel banoffee

 هوم ميد مايونيز والبارميزان،�صل�صة الأورجانو

oregano, homemade mayo & parmesan,

�صل�صة براذر�س

Brothers sauce

�صل�صة الهوم ميد املايونيز بالكرمياليزد انيون والبيكن

Homemade mayo caramelized bacon

KD 2.250

KD 1.650

Freshly fried topped with mixed herbs

سويت بوتيتو فرايز
بطاطا حلوة مقلية مع االع�شاب

هوم ميد سولتيد كرميل بانوفي

Ask for dessert of the day

اسأل عن طبق الحلو اليوم

Drinks
المشروبات
Hot Drinks
Espresso Single
Espresso Double
Cappuccino (your choice of almond milk or regular milk)
Latte (your choice of almond milk or regular milk)
Mocha (your choice of almond milk or regular milk)
Americano

KD 0.950
KD 1.250
KD 1.250
KD 1.250
KD 1.500
KD 1.250

اسبريسو
اسبريسو دبل
)كابوتشينو اختيارك من (حليب اللوز أو حليب العادي
) التيه اختيارك من (حليب اللوز أو حليب العادي
)موكا اختيارك من (حليب اللوز أو حليب العادي
اميريكانو

Hot Chocolate
Bu Hamad Hot Chocolate

KD 1.950

(your choice of almond milk or regular milk)

�صل�صة الهوم ميد املايونيز بالثوم

Garlic homemade mayo sauce

Sweet Potato Fries

KD 1.000

تشيكن سيزر سالد
�سلطة �سيزر مع دجاج وجبنة البارميزان

KD 3.250

Romaine lettuce, crouton, caesar sauce,
chicken and parmesan cheese

بطاطا طبيعي
من المزرعة
غير مثلج

شريحة من الجبن

Patty Slice

هلثي حلوم ساندوتش
 زيت زيتون ودب�س الرمان، خيار، طماطم،جنب حلوم م�شوي
()تقدم مع املخلل

Hot dog filled with caramelized onion and
sweet relish, mustard, homemade mayo,
ketchup and crunchy onion، cheddar cheese
Chicken Caesar Salad

الصلصات االضافية

KD 0.500

)(خبز أسمر

Brotherskw

KD 2.250

Grilled halloum cheese, tomato, cucumber, olive
oil and pomegranate molasses (served w pickles)
Brothers Style Hot Dog Sandwich

KD 0.500

Cheese Slice

 جبنه، �صل�صة البي�ستو، اليت هوم ميد مايونيز،دجاج م�شوي
 خ�س و هوم ميد مايونيز بالثوم )تقدم مع، �أفوكادو،امينتال
(املخلل

Grilled chicken, light homemade mayo, pesto
sauce, emmental cheese, avocado, lettuce &
garlic, homemade mayo (served w pickles)
Healthy Halloum Sandwich (Brown Loaf Bread)

Toppings Sauces

بوحمد هوت شوكولت
)اختيارك من (حليب اللوز أو حليب العادي

Tea Selection
Camomille Tea
English Breakfast Tea
Earl Grey Tea
Green Tea

KD 1.250
KD 1.250
KD 1.250
KD 1.250

شاي بابونج
شاي انجليزي
شاي ايرلي جريى
شاي أخضر

Cold Drink
Brothers Super Healthy Juice (Kale, avocado,

KD 3.000

rocca & green apple)

Fresh Potato

Fresh Orange Juice
Fresh Lemonade
Fiji Small Water
Fiji Large Water
Sparkling Water (Perrier)
Coca Cola - Diet Coca Cola
Cola Zero
Sprite - Diet Sprite
Fanta

، افوكادو،(كيل

براذرس سوبر هلثي جوس
)روكا وتفاح اخضر

KD 1.500
KD 1.250
KD 1.250
KD 2.100
KD 1.250
KD 0.800
KD 0.800
KD 0.800
KD 0.800

عصير برتقال طازج
عصير ليمون طازج
مياه فيجي صغير
مياه فيجي كبير
مياه غازية
 كوكا كوال دايت- كوكا كوال
كوال زيرو
 دايت سبرايت- سبرايت
فانتا

Milk Shakes

Fresh Sweet Potato

Brothers Salted Caramel Milk Shake

KD 2.200

براذرس سولتيد كراميل ميلك شيك

