
احصل على وجبتك من البيري – بيري من أقرب فرع لك
دبي: مركز برجمان / سيركل مول / سيتي سنتر ديرة / سيتي سنتر مردف/

دبي فيستيفال سيتي مول / دبي مول/ دبي موتور سيتي/ مول ابن بطوطة / 
بافيليون جزر جميرا / مول االمارات / مارينا ووك / شارع الشيخ زايد / ذا جرينز / 

واحة دبي للسيليكون (لتوصيل الطلبات فقط)
أبوظبي: شاطئ الراحة - منطقة الزينة / جزيرة الريم، شمس بوتيك /

ذا مول - مركز التجارة العالمي 
العين: العين مول / الجيمي مول

الشارقة: القصبة 
رأس الخيمة: الحمرا مول

قريبًا االفتتاح في: دلما مول, أبوظبي

 ما عدا السهو والخطأ: نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة قائمتنا، في
 حين أن األسعار واألطباق خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى العلم

بأنه من الممكن أن تحتوي بعض أطباقنا على القليل من المكسرات

كل الصور المعروضة هي ألغراض توضيحية من أجل تقديم اقتراحات 
الطعام للزبائن. وجميع   األسعار المذكورة في هذه القائمة بالدرهم 
اإلماراتي وشاملة ضريبة القيمة المضافة ورسوم البلدية. ال تسمح 

األطعمة والمشروبات الخارجية داخل المطعم.

للشخص الواحد

 ���وبا� �از�ة

 ���وبا� �ا��ة
البيري – بيري ليس الشيء الوحيد الحار في ناندوز

إسبريسو
دبل إسبريسو 

جاالو (التيه باللغة البرتغالية)
أميريكانو

  كابوتشينو
  شاي (شاي الفطور االنكليزي، شاي إيرل غراي، شاي بالنعناع)
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١٦
١٦
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مياه شرب معبأة عادية (حجم صغير)
مياه شرب معبأة عادية (حجم كبير)

 مياه شرب معبأة غازية (حجم صغير)
مياه شرب معبأة غازية (حجم كبير)

عصير الليمون الطازج
عصير الليمون بالنعناع الطازج

عصير برتقال طازج
ريد بل

اشرب قدر ما تشاء
أعد ملئ مشروبك كلما أردت - نرجوا عدم المشاركة
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١٩
للشخص الواحد

سريع االشتعال، توخى الحذر

كمصارعة تّنين جامح ينفث النار

 يفي بالغرض دون أن يشعل حنجرتك 

لذعة محببة وموجة مذاق قوية

صلصة المايونيز الخاصة من ناندوز
مربى الفلفل الحار
 رشة بيري – بيري

 

 صلصة الزبادي الحامضة
 نباتي

إن كان لديك أية متطلبات غذائية خاصة، يرجى التحدث مع مدير المطعم

يحتوي على البيض

متبل بالبيري – بيري ومشوية من
دون أي توابل إضافية. معتدلة
إلى أقصى درجة

بون ��ا�ا�
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	مل ��ة

سوى إلقاء نظرة على البيري يوميتر لتختار النكهة المفضلة لديك.جًدا أو تفّضل الحل األوسط، هنالك ما يناسب كل األذواق. ما عليك تمنح صلصتنا نكهتها الفريدة. وسواء كنت من عشاق النكهة الحارة مجموعة من األعشاب الطازجة، والثوم، واليمون، والتوابل، التي البيري - بيري هو فلفل عين الطائر األفريقٰي الحار الممزوج مع 
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جديد

رائعة لوحدها. رائعة مع دجاج البيري – بيري

سلطة البحر المتوسط
تشكيلة من ورقيات السلطة، تشكيلة من الفلفل، تشكيلة من 

الزيتون الحار، بصل، خيار، طماطم وجبنة فيتا

سلطة سيزر 
خس وجبنة بارميزان، ومكعبات الخبز المحّمص، 

مع صلصة السيزر الخاصة من ناندوز

كازا فتوش 
خليط من الخضروات الطازجة المكونة من الخيار، الطماطم الكرزية، أوراق 

النعناع، بصل، خس، فليفلة، حب الرمان، وتقدم مع صوص الفتوش 
الشهي، والخبز المقلي المقرمش، ورشة من البيري بيري المميز

سلطة الكينوا 
قطع كبيرة من األفوكادو والبطاطا الحلوة، مع ورقيات السلطة 

المشكلة، وطماطم كرزية، حمص، وخيار، كينوا، وسمسم 
وبذور محّمصة، وجبنة فيتا 

٥٠

٦٠

اجعلها بيري مقرمشة ب ٣ فقط

    

زيتون حار مشكل
تشكيلة من الزيتون األخضر واألسود مغمس بالتتبيلة الحارة والحامضة

خبز بالجبنة والثوم 
خبز بالثوم وجبنة الموزاريال الشهية

شوربة البيري - بيري مع الخبز بالثوم
شوربة دجاج البيري - البيري مقدمة مع الخبز بالثوم 

غموس الفلفل األحمر مع خبز البيتا
غموس الفلفل األحمر بنكهة المشاوي مقدم مع شرائح خبز البيتا المحّمصة

حّمص، خبز البيتا & بيري – بيري دريزل
حمص وشرائح خبز البيتا المحمص تقدم مع البيري – بيري دريزل

٣ أجنحة دجاج كاملة
٣ أجنحة دجاج كاملة غنية بنكهة من اختيارك من صوص البيري – بيري

شرائح الحلومي مع مربى الفلفل   
شرائح من جبنة الحلومي تقدم مع غموس مربى الفلفل

فيستا فرايز
بيري- بيري شيبس مع الدجاج المسحب، البصل المشوي وصلصة الجبنة والبقدونس

دجاج ترينشادو مع خبز الثوم
شرائح دجاج في صوص ترينشادو تقدم مع خبز الثوم

كبدة الدجاج مع الخبز البرتغالي
كبدة الدجاج في صوص البيري – بيري تقدم مع الخبز البرتغالي الساخن

الحمص الشهي مع قطع الدجاج   
الحمص الشهي مع قطع الدجاج المسحب والمقطعة 

الذي يقدم مع خبز البيتا و صوص البيري بيري المميز

الحمص الشهي مع كبدة الدجاج
الحمص الشهي مع كبدة الدجاج الذي يقدم مع خبز البيتا 

و صوص البيري بيري المميز

مقبالت للمشاركة
تشكيلة من الزيتون الحار + حّمص مع البيري - بيري دريزيل + غموس الفلفل 

األحمر + شرائح خبز البيتا المحّمصة

طبق مقبالت الدجاج          
قطع طرية من الدجاج مع أسياخ األناناس وغموس الزبادي
+ ٣ اجنحة الدجاج الكاملة +١ بيري - بيري ويدجز حجم عادي
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عبوة بيرينيز
٢٦٥ جرام 
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 للمشاركة
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شوكو- مارس
خليط اآليس كريم بنكهة المارس مع الكريمة المخفوقة

   وصوص الشوكوالتة

أوريو
خليط اآليس كريم بنكهة األوريو مع الكريمة المخفوقة

وقطع األوريو

فراولة وكريمة
خليط اآليس كريم بنكهة الفراولة مع الكريمة المخفوقة

وقطع الحلوى الصغيرة الملونة

Bisco�® ليشيه
شايك بنكهة ®Biscoff، عليه طبقة من الكريمة واللوتس المقرمش

Biscoff® بسكويت

٢٧

٢٧
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بالست الباشن فروت األزرق
مزيج استوائي بنكهة مثلجة و منعشة من فاكهة الباشن فروت و الكوراكو األزرق

سموثيز الكمثرى وجوز الهند
مزيج لذيذ من ماء جوز الهند، فرابي من دون حليب وكمثرى ويليامز مع رشة من

قطع جوز الهند وقطع الكمثرى
ليموناضة زهرة بلو بي

ليموناضة منعشة مع لمسة من الملونات المتغيرة
ليموناضة الرمان

رمان وليموناضة منعشة عليها سبرايت مثلج
موهيتو بالبرتقال والنعناع

طعم لذيذ وحلو من الموهيتو الكالسيكي والبرتقال
كايبييرينيا

مشروب تقليدي ذو نكهة حلوة محضر من الليمون والنعناع مع السبرايت المنعش
عصير البطيخ

عصير ليمون كالسيكي يسكب فوق بطيخ مهروس وطازج
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	حل���ا�
الطريقة األمثل لتختتم بها تجربة الطعام في ناندوز

 ���وبا� �بت���

��� ���� 

على طريقة ناندوز

أضف نوتيال  بـ ٥  فقط
أضف آيس كريم  بـ ٧  فقط

كعكة الجزر مع األيس كريم
٤ طبقات من كعكة الجزر محشوة بالزبيب والجوز واألناناس. يفصلها جبنة 

كريمية مزينة بقطع الشوكوالتة البيضاء وتقدم مع اختيارك من اآليس كريم
برواني هيرشيز كيسيز مع اآليس كريم 

قطع من البراوني الغنية والطرية من هيرشيز كيسيز وتقدم مع                             
اختيارك من األيس كريم

كيك الشوكوالتة مع اآليس كريم
كيك الشوكوالتة بالمذاق الغني مع كريمة الشوكوالتة الداكنة،                           

وقطع الشوكوالتة, وتقدم مع اختيارك من األيس كريم
نيويورك تشيز كيك

تشيز كيك غنية بالكريمة محضرة مع فتات الجراهام التقليدي، تقدم مع 
اختيارك من اآليس كريم

آيس كريم مزينة 
آيس كريم بنكهة الشوكوالتة أو الفانيليا أو الفراولة مع اختيارك من اإلضافات. 

يمكن مزجها مع بعضها البعض
ناتاس وآيس كريم

تارت الكاسترد البرتغالي التقليدي، تقدم مع اختيارك من اآليس كريم
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برج االشبيتادا + ٣ طبق جانبي عادي
قطــع مــن أفخــاذ الدجــاج المتبلــة بالبيري – بيري والمشــوية على اللهب، 

مقدمة على الســيخ بين طبقات من الفلفل المشــكل                    
برج االشبيتادا كرنفال + ٣ طبق جانبي عادي

قطــع مــن أفخــاذ الدجــاج المتبلــة بالبيــري – بيــري والمشــوية علــى اللهــب 
محشــوة بجبنــة الفيتــا والبقدونــس والثــوم، ومقدمــة علــى الســيخ بيــن 

طبقــات مــن الفلفــل المشــكل
برج االشبيتادا بيمنتو كريموسا + ٣ طبق جانبي عادي 

قطــع مــن أفخــاذ الدجــاج المتبلــة بالبيري – بيري والمشــوية على اللهب 
ومحشــوة بالجبنــة الكريميــة، والفيتــا، والنعنــاع، بين طبقــات من البصل األحمر، 

.PEPPADAW® والفلفــل األخضر، وبهــارات بيكانتيه
تقدم مع فلفل أحمر مشوي وصلصة زبدة البيري

برج االشبيتادا ليما- لوسو + ٣ طبق جانبي عادي
قطــع مــن أفخــاذ الدجــاج المتبلــة بالبيــري – بيــري مــع حشــوة الجبنــة 

الكريميــة بالثــوم واالعشــاب والتــي تقــدم بيــن طبقــات مــن البصــل األحمــر 
والفلفــل األصفــر وشــرائح الليمــون. مشــوية علــى اللهــب وتقــدم مــع 

صــوص الزبــدة واألعشــاب والسمســم.

برج االشبيتادا
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حّول طبقك الجانبي العادي إلى حجم كبير بـ ٧ فقط  
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١٧٧جديد  أضف مشروًبا بـ ٨

 أو تحلية بـ ١٢

 ��وض 	
�از	
˝الكازا˝ بالبرتغالية هي المنزل

برجر الدجاج المسّحب
دجاج مسحب بنكهة غنية، بصل مشوي، شريحة من الجبن 

مقدم بالخبز البرتغالي المحّمص

بيتا أو راب دجاج مسّحب 
دجاج مسحب بالنكهة الغنية، بصل مشوي، سلطة كرنب،                 

شريحة جبن، مقدمة بخبز البيتا أو اللفائف المحّمصة

دجاج تيجيال المسحب
دجاج مسحب مع خضار مشكلة مشوية مع صلصة ريليش الطماطم 

ومقدمة مع األزر بالتوابل الحارة 

شرائح الدجاج المشوي مع األرز الحار
شرائح طرية من الدجاج المشوي فوق طبق من األرز بالتوابل الحارة 

 
كبدة الدجاج مع األرز بالخضار والتوابل الحارة

كبدة الدجاج الغنية بالنكهة، مع الطماطم الكرزية المشوية، 
والكوسة مقدمة فوق األزر بالتوابل الحارة

أسياخ الدجاج واألناناس بخبز البيتا مع الصلصة الحارة
شرائح الدجاج الطرية مع أسياخ األناناس، مقدمة مع خبز البيتا 

المحّمص وغموس الزبادي الحامض والصلصة

تيجيال الدجاج والخضار 
شرائح الدجاج الطري المشوي، ذرة، فلفل أحمر، أوراق السبانخ 

الصغيرة، وتقدم مع أرز حار

���ز �ا�
 وجبات لألطفال دون الـ ١٠ سنوات

ويدجز
شيبس

اختر من المشروبات أو الحلويات  

مشروبات
تفاح - برتقال - مانغو

حليب

اختر وجبة رئيسية

 تشيكن برجر
شرائح الدجاج المشوي

٣ أجنحة دجاج كاملة

 اختر نكهتك المفضلة

 بدون إضافات
متبلة بالبيري – بيري ولكن بدون

توابل إضافية

اختر طبقي ناندينوز جانبيين

أرز حار
 خبز بالثوم

 طماطم كرزية
 عرنوس ذرة

حلويات 
آيس كريم (فانيال - فراولة - شوكوالته)    
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وجبات
ناندينوز بــ

أو

٢٧

+١ طبق
جانبي عادي

بمفردها
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جربها على طريقتنا


رب�� و	
ب�تا و	
�	ب	 

بيري – بيري شيبس
بيري – بيري ويدجز

أرز حار
سلطة كول سلو

عرنوس ذرة
شيبس البطاطا الحلوة

 بيري – تاتو

خبز بالثوم
سبانخ بتتبيلة البيري – بيري

بطاطا مهروسة
سلطة الفاصوليا
خضروات مشوية

بطاطا حارة

حجم
عادي
بـ ١٧

حجم
كبير
بـ ٢٥

 	��باق 	جلا�ب�ة
حولها إلى وجبة – اضف اطباق جانبية

جديد

اختر الخبز
خبز برتغالي      بيتا        راب

اختر الحشوة
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+طبق
جانبي
عادي

+طبقان
جانبيان
عاديان

 
 

 
  

 

 
  

 
  

اختارها على طريقتك

٢ ١

راب سيزر الدجاج 
راب ساخنة محشوة بصدر الدجاج الطري، ومكعبات الخبز المحّمص، 

وجبنة البارميزان، والطماطم المجففة، مع تتبيلة السيزر من ناندوز
ألذ مع األناناس المشوي

برجر الناندوكاز
ستيك صدر دجاج بيري -بيري كامل. فوقه طبقه من 

سلطة الكول سلو. مقدمة في خبز الثوم المحّمص
ألذ مع الجبنة

ضاعف حجم الدجاج في البرجر او البيتا او اللفافة بـ ١٦ فقط

بيف بريغو  
لحم التندرليون، جبنة شيدر، ومايونيز كريمية مقدمة في الخبز 

البرتغالي المحمص
ألذ مع البيري - بيري دريزل

ناندوز كالسيك
صدر الدجاج الطري، خس منوع، شرائح طماطم طازجة، بصل أحمر 

مخلل، مايونيز كريمية
ألذ مع الجبنة

الفيتا واألفوكادو المهروسة
صدر الدجاج الطري، خس منوع، شرائح طماطم طازجة، جرجير، بصل 

أحمر مخلل، مايونيز كريمية، الفيتا واألفوكادو المهروسة
ألذ مع الجبنة
جبنة البيري

صدر الدجاج الطري، جرجير، جبنة وبيرينيز (مايونيز بنكهة البيري – بيري)
*+ طماطم وخس منوع في البيتا أو في لفافة

ألذ مع األناناس المشوي

٤٤

٤٤

٤٦

٥٥

٥٥

٥٧

برجر نباتية
شريحة برجر الخضروات، مع مربى الفلفل، وصلصة الزبادي الحامضة، 

والطماطم والخس، مقدمة في الخبز البرتغالي المحّمص
*اسأل عن أنواع البرجر النباتي 

بيتا نباتية
شريحة خضار مع المايونيز ، يقدم بخبز البيتا المحّمص

*اسأل عن أنواع البرجر النباتي    

راب الحلوم والفطر األسود
تقدم في راب محّمصة محشوة بالفطر األسود المشوي وجبن 

الحلومي ومربى الفلفل، وصلصة الزبادي الحامضة والخس

 ��� بريي – بريي

اجعلها خبز أسمر بـ ٣ 

برجر الدجاج بريجو 
فيليه بريجو شهية مع البصل المشوي وتقدم 

مع لفافة الثوم المشوي
ألذ مع الجبنة

٣٩٥٠

اشبيتادا + ٢ طبق جانبي عادي
قطع من أفخاذ الدجاج المتبلة بالبيري – بيري والمشوية على اللهب، مقدمة على 

السيخ بين طبقات من الفلفل المشكل
اشبيتادا كرنفال + ٢ طبق جانبي عادي

قطع من أفخاذ الدجاج المتبلة بالبيري – بيري والمشوية على اللهب محشوة بجبنة 
الفيتا والبقدونس والثوم، ومقدمة على السيخ بين طبقات من الفلفل المشكل

اشبيتادا بيمنتو كريموسا + ٢ طبق جانبي عادي 
قطع من أفخاذ الدجاج المتبلة بالبيري – بيري والمشوية على اللهب ومحشوة 

بالجبنة الكريمية، والفيتا، والنعناع، بين طبقات من البصل األحمر، والفلفل األخضر، 
وبهارات بيكانتيه ®PEPPADAW. تقدم مع فلفل أحمر مشوي وصلصة زبدة البيري.

اشبيتادا ليما- لوسو + ٢ طبق جانبي عادي
قطــع مــن أفخــاذ الدجــاج المتبلــة بالبيــري – بيــري مــع حشــوة الجبنــة الكريميــة 

بالثــوم واالعشــاب والتــي تقــدم بيــن طبقــات مــن البصــل األحمــر والفلفــل 
األصفــر وشــرائح الليمــون. مشــوية علــى اللهــب وتقــدم مــع صــوص الزبــدة 

واألعشــاب والسمســم.

حّول طبقك الجانبي العادي إلى حجم كبير بـ ٧ فقط  

 

 بالعظام

 د�اج بريي – بريي

 بدون عظام

اشبيتادا

دجاج بكريمة الكاجو واألرز الحار + ١ طبق جانبي عادي
 شرائح صدر الدجاج في مرق الكاجو الدسم وصلصة الطماطم ويعلوها فلفل حار

طازج وتقدم مع األرز المبهر وصلصة الروب

 تشيكن باترفالي + ٢ طبق جانبي عادي 
صدر دجاج طري مزدوج ذو الجلد المقرمش

 تشيكن كاتابالنا
 أفخاذ الدجاج مع قطع الخضار واألرز الحار، محضرة في صلصة كاتابالنا ومقدمة

في صحن نحاسي تقليدي

٤٠

٥٣

٦٢

٥١

٦٤

٧٣

أ��
 تريد نكهة فوق العادية؟

مربي الفلفل  / الكاجو الكريمية
بيرينيز (مايونيز بنكهة البيري – بيري)

 جبنة فيتا / جبنة تشيدر
   صلصة طازجة  / غموس الزبادي

خبز بيتا محّمص / خبز برتغالي محّمص
فطر أسود مشوي / أناناس مشوي

 صلصة الجبنة
 جبنة موزاريال

أفوكادو 
جبنة حلوم / يبيري – بيري دريزيل

خبز بيتا أسمر ومحمص/ لفافة خبز برتغالي أسمر محمص
دجاج مسحب

أضف عبوة بيري- بيري صوص (١٢٥ مل) مقابل ١٠
أضف عبوة بيري- بيري صوص (٢٥٠ مل) مقابل ١٥

 أضف عبوة بيرينيز  (٢٦٥) جرام مقابل ١٥
   

 أ�باق 
���ار�ة
 مثالية لمشاركتها مع العائلة واألصدقاء

٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٨
٨
٩
٩
١٦

١٢٤

١٣٦

١٣٦

٢٧٠

+طبق
جانبي
عادي

+طبقان
جانبيان
عاديان

  طبق األجنحة
١٠ اجنحة دجاج كاملة + ٤ أطباق جانبية عادية

الطبق الكامل
 ١ دجاجة كاملة + ٤ أطباق جانبية عادية 

طبق الوجبة
١ دجاجة كاملة + ٢ طبق جانبي عادي + ٢ مشروب غازي قابل إلعادة التعبئة

طبق الجامبو
دجاجتان كاملتان + ٥ أطباق جانبية كبيرة

٤/١ دجاجة
اختر ما بين ساق وفخذ الدجاج أو صدر الدجاج مع الجناح

٥ أجنحة دجاج كاملة 
٥ أجنحة دجاج كاملة غنية بنكهة من اختيارك من صوص البيري – بيري

٢/١ دجاجة
ساق وفخذ الدجاج + صدر دجاج مع جناح     

٥٧

٦٩

٧٤

٨٣

٨٩

٩٢

٩٥ جديد


