


(Delivery from 9am to 12pm daily)

Signature Dishesاألطباق المميزة

Mediterranean ScramblE 
4.9 BD
Sausage, peppers, onions, tomato, 
pine nuts, and chilli oil. 

Greek Quinoa OmeleT 3.9 BD 
Egg whites, avocado, cherry tomatoes, 
pine nuts, artichoke, spinach, roasted 
pepper, feta and tzatziki. 

Skinny White Omelet 3.9 BD 
Egg whites, avocado, zucchini, kale, 
spinach, dill, feta cheese, pink pepper 
and chives. 

The Healthy Bowl 2.9 BD 
Granola, yogurt, chia, goji, fresh 
berries and honey.  

Egg RoyaL 4.9 BD 
Poached eggs with smoked salmon.

خليط البحر األبيض المتوسط
 4.9 د.ب

السجق والفلفل والبصل والطماطم والصنوبر،
وزيت الفلفل الحار.

البيض الملكي 4.9 د.ب
بيض مسلوق مع سمك السلمون المدخن

أومليت الكينوا اليونانية
 3.9 د.ب

بياض البيض واألفوكادو والطماطم، 
والصنوبر والجوز والخرشوف والسبانخ والفلفل 

المشوي، وجبنة فيتا وتزاتزيكي

األومليت األبيض الرقيق 
3.9 د.ب

بياض البيض، واألفوكادو، والكوسة، 
واللفت، والسبانخ، والشبت وجبنة الفيتا 

والفلفل الوردي والثوم المعمر.

الصحن الصحي 2.9 د.ب
الجرانوال ولبن الزبادي ونبات الشيا، ووجي، 

والتوت الطازج والعسل.



Royal Bagel 3.5 BD
Salmon, capers, onions and cream 
cheese on a sunflower seed bagel. 

The New Yorker 1.5 BD
Cream cheese on a plain bagel. 

The Elvis 1.9 BD
Peanut butter and banana on a plain 
bagel 

Breakfast Bagel 2.3 BD 
Fried egg and sausage on a 
sesame bagel. .

البيغل الملكي 3.5 د.ب
سمك السلمون، ونبات الكبر والبصل والجبن على 

خبز البيغل ببذور عباد الشمس.

بيغل الفطور 2.3 د.ب
البيض المقلي والنقانق على خبز البيغل 

بالسمسم.

نيويوركار 1.5 د.ب
الجبن على خبز البيغل العادي

ألفيس 1.9 د.ب
زبدة الفول السوداني والموز على خبز البيغل 

العادي

The Golden Ticket 3.5 BD
Crunchy caramelized banana 
pancakes served with caramel or 
maple syrup. 

Guilty pleasure 3.5 BD
Melted dark and milk chocolate 
pancakes. 

Gluten free pancakes 2.5 BD  
Yogurt, honey and chia seeds. 
Or melted dark and milk chocolate 

التذكرة الذهبية 3.5 د.ب
فطائر الموز المفتت بالكراميل تقدم مع 

الكراميل أو شراب القبقب.

فطائر جيلتي فري 2.5 د.ب
الزبادي والعسل وبذور الشيا . أو مذابة

 في الشوكوالته الداكنة والحليب   

فطائر جيلتي 3.5 د.ب
فطائر مذابة في الشوكوالتة الداكنة

 والحليب

our fluffy pancakes are now 
delivered to your home!



Bluefield Salad 2.9 BD 
Iceberg , lettuce, scallions, dill, 
rocket green, tomato and cucumber 
served with fresh pink pepper and 
homemade Maple Djon Dressing with 
chicken (1BD) 
Shrimps (2BD)

Greek Salad 3.9 BD  
Tomato, cucumber, onions, kalamata 
olives, feta cheese, olive oil and oregano

Kale Caesar Salad 3.9 BD
Kale, homemade croutons, parmesan 
cheese and Caesar dressing with 
chicken (1 BD) 
shrimps (2 BD)

Strawberry Salad 4.5 Bd 
Strawberries, green and red lettuce, 
caramelized cashew nuts, parmesan 
cheese, balsamic vinegar, fresh 
ground pepper and homemade 
strawberry sauce. 

 سلطة بلوفيلد 2.9 د.ب
الخس، والبصل األخضر والشبت والجرجير 

والطماطم والخيار يقدم مع الفلفل الوردي 
الطازج وقيقب ديجون محلي الصنع مع 

الدجاج )1 د.ب( 
الروبيان )2 د.ب(

سلطة الفراولة 4.5 د.ب
الفراولة، والخس األخضر واألحمر، والكاجو 

بالكراميل، وجبنة بارميزان، والخل البلسمي، 
والفلفل الطازج وصلصة الفراولة محلية الصنع.

السلطة اليونانية 3.9 د.ب
الطماطم والخيار والبصل وزيتون كاالماتا، 

وجبنة الفيتا، وزيت الزيتون والزعتر.

سلطة سيزار اللفت 3.9 د.ب
اللفت، والخبز المحمص محلي الصنع، وجبنة 

البارميزان تزين بالسيزار مع
 الدجاج)1 د.ب( 

الروبيان )2 د.ب(

Spicy Chicken Wings 2.9 BD 
Fresh chicken wings served with 
homemade spicy sauce. 

Popcorn Shrimps 2.9 BD
Fried shrimps served with tartar 
sauce.

Crispy Cheese Rolls 2.8 BD
Filled with feta and cream cheese, fresh 
spices accompanied by sweet & sour 
sauce. 

أجنحة الدجاج بالتوابل 2.9 د.ب
أجنحة الدجاج الطازج تقدم مع صلصة التوابل محلية 

الصنع.

رولز الجبنة المقرمشة 2.8 د.ب
محشي بجبنة الفيتا والكريمة، والتوابل الطازجة 

مصحوبة بصلصة حلوة وحامضة.

فشار الجمبري 2.9 د.ب
الجمبري المقلي تقدم مع صلصة التارتار.



Golden Burger 3.7 BD 
Angus beef patty served with our 
original signature sauce

Best of the West Burger 
3.7 bd 
Angus beef burger, caramelized 
onions, cheddar cheese, crispy beef 
bacon, tomato, iceberg lettuce and 
spicy yogurt sauce 

Bluefield Burger 3.4  bd 
Angus beef patty, cheddar cheese, 
tomato, onions, iceberg lettuce and 
Bluefield sauce 

البرغر الذهبي 3.7 د.ب
لحم البقر أنجوس يقدم مع صلصتنا األصلية المميزة

برغر بلوفيلد 3.4 د.ب
فطيرة لحم بقر أنجوس والجبن الشيدر 

والطماطم والبصل والخس وصلصة بلوفيلد

أفضل برغر الغرب 3.7 د.ب
برغر اللحم البقري أنجوس والبصل بالكراميل 
والجبن الشيدر وشرائح لحم البقر والطماطم، 

والخس وصلصة الزبادي الحارة.

South BBQ Burger 3.5 bd 
Angus beef patty, homemade feta 
cheese sauce, tomato, onions, olive 
oil and oregano

Grilled Lemon Chicken Burger 
3.6 BD  
Lemon marinated grilled chicken 
topped with melted cheese, served 
with Rocca Leaves, tomato and 
iceberg salad 

Spicy Grilled Chicken Burger 
3.9 BD 
Fresh grilled chicken with southern 
spicy yogurt sauce, served with fried 
onion rings, tomatoes, iceberg salad 
and cheddar cheese 

Slow Cooked Brisket Burger 
4.5 Bd 
Slow cooked Black Angus brisket 
meat served in bun with homemade 
Barbeque sauce

برغر ساوث باربكيو 3.5 د.ب
فطيرة لحم البقر أنجوس محلية الصنع مع صلصة 

جبنة الفيتا والطماطم والبصل وزيت الزيتون والزعتر.

برغر لحم الصدر المطبوخ ببطء 
4.5 د.ب 

لحم الصدر أنجوس مطبوخ ببطء يقدم في لفائف
الخبز مع صلصة الشواء محلية الصنع

برغر مشوي الدجاج بالليمون 
3.6 د.ب

مشوي الدجاح منقوع بالليمون مع الجبنة، يقدم
 مع أوراق روكا، والطماطم وسلطة آيسبيرج

برغرالدجاج المشوي الحار 
3.9 د.ب

الدجاج المشوي الطازج مع صلصة زبادي 
الجنوب الحار، تقدم مع حلقات البصل المقلية، 
والطماطم، وسلطة اآليسبيرج. والجبن الشيدر



Slow Cooked Brisket Meat 
Platter 6.9 BD 
Shredded brisket meat served with 
homemade gravy, coleslaw salad 
and veggies. 

Salmon Fillet 5.5 bd 
Salmon fillet pan fried with lemon, 
butter marinade served with oven 
roasted veggies

Fish & Chips 3.9 bd
Served with tartar sauce.

Breaded Chicken Breast 
3.8 bd 
Served with salad and fries

طبق لحم الصدر 6.9 د.ب 
طبق لحم الصدر المقطع يقدم مع المرق 
محلي الصنع، وسلطة كول سلو والخضار

مخبوز صدور الدجاج
 3. د.ب

تقدم مع السلطة والبطاطس المقلي

فيليه سمك السلمون
 5.5 د.ب

فيليه سمك السلمون المقلي مع الليمون 
وصلصة الزبدة يقدم مع الخضار المشوي في 

الفرن

السمك ورقائق البطاطس 
3.9 د.ب

يقدم مع صلصة التارتار.

French Fries 
French fries served salted or with 
chili seasoning
Small 0.7 BD
Regular 1.5 BD

Onion Rings 1.8 BD
Coated fresh cut onions

Zucchini Fries 1.5 BD 
Served with yogurt and chili 

البطاطس المقلية
بطاطس مقلية تقدم مملحة أو مع توابل 

الفلفل الحار
صغير 0.700 د.ب

متوسط 1.500 د.ب

الكوسة المقلية 1.5 د.ب
تقدم مع اللبن الزبادي والفلفل الحار

حلقات البصل 1.8 د.ب
مغطاة بقطع البصل الطازج



Cookie box 1.5 BD
Homemade chocolate chip cookies

Chocolate Brownie 3.5 bd
Homemade baked brownies served 
with your choice of ice cream. 

Ice Cream 1.6 BD 
Jude’s natural handmade ice 
cream, salted caramel, very 
vanilla, double chocolate, 
strawberry tease, honeycomb 
crunch. 

Pavlova 1.9 bd 
Made with yogurt mousse served 
with wild cherry or chocolate or 
strawberry 

صندوق البسكويت 1.5 د.ب
بسكويت رقائق الشوكوالتة محلية الصنع

بافلوفا 1.9 د.ب
يتم إعداده مع موسي اللبن الزبادي ويقدم 
مع الكرز البري أو الشوكوالته أو الفراولة

كعكة الشوكوالتة برواني 
3.5 د.ب

مخبوز كعكة الشوكوالتة براوني محلية الصنع 
مع اختيارك من اآليس كريم

مثلجات اآليس كريم
 1.6 د.ب

آيس كريم جودي طبيعي محلي الصنع مع 
الكراميل المملح والفانيليا، والشوكوالتة 

المزدوجة، والفراولة، والعسل.

الفانيليا / الشوكوالتة / 
الفراولة 1.9 د.ب

بافلوفا الكراميل المملح
 2.5 د.ب

Vanilla / Chocolate / Strawberry 
1.9 BD 
Pavlova Salted Caramel 2.5 



Fresh Orange Juice 1.9 Bd

Fresh Lemon & Mint 1.9 BD

Greek Ice Tea 1.5 BD

Frozen Coffee 1.3 BD

Summer Watermelon Cocktail 

عصير البرتقال الطازج 1.9 د.ب

كوكتيل البطيخ الصيفي 1.9 د.ب

عصير الليمون الطازج مع عصير 
النعناع 1.9 د.ب

الشاي المثلج اليوناني 1.5 د.ب

القهوة المجمدة 1.3 د.ب
Ice Cappuccino 1.9 BD

Mineral Water 0.5 bd

Sparkling Water 1.9 bd

Evian Water 1 bd
كابتشينو مثلج 1.9 د.ب

مياه إيفيان 1 د.ب

مياه معدنية 0.5 د.ب

ماء فوار 1.9 د.ب



American Coffee 1.3 BD

Latte 1.3 BD

Cappuccino 1.6 Bd

Hot CHocolate 1.9 Bd

Gourmet Greek Coffee 1.1 BD

القهوة األمريكية 1.3 د.ب

قهوة الذواقة اليونانية 1.1 د.ب

التيه 1.3 د.ب

كابتشينو 1.6 د.ب

 شكوالتة ساخنة 1.9 د.ب

Espresso 1.5 Bd 

Tea 1.3 bd

Macchiato 1.3 bd

إسبرسو 1.5 د.ب

ماكياتو 1.3 د.ب

شاي 1.3 د.ب




