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من مزارع جنوب أفريقيا، يأتي فلفل البيري بيري، 
قلب وروح  ناندوز. إنها قصتنا! نضيف نكهة على 
الحياة، ونجمع بين الطعام، والنار والنكهة لنضع 

الدجاج بالبيري بيري على شعالت اللهب 

�ة ��و�ًاالمفتوحة لنقدم الطعم الفريد لناندوز.	��

تم اقتطاف حبات فلفل "عين الطائر األفريقية " – 
والمعروفة عندنا باسم البيري بيري، تحت أشعة 

الشمس األفريقية الدافئة من مزارع جنوب أفريقيا.

طلبات التوصيل للبيري بيري! 
حّمل اآلن تطبيق ناندوز قطر.

order.nandos.qa اطلب أون الين للتوصيل والتيك أواي على

فئة الطعام:                           بلد المنشأ:                       الحالة:
دواجن
دواجن

قطر
قطر

طازج

لحم بقري
مجمد
مجمد نيوزيلندا

جميع الصور المعروضة هي ألغراض توضيحية 
والقتراحات العرض فقط

باستثناء الخطأ والسهو: رغم حرصنا الكامل على التأكد من دقة 
قائمة الطعام لدينا لكن األسعار وطلبات القائمة قابلة للتغيير دون 

إشعار سابق. وقد يكون هناك آثار للمكسرات في منتجاتنا.

تناول أطباق البيري ييري الطازجة من أقرب فرع لك
طريق سلوى / سيتي سنتر مول / الحياة بالزا / بن عمران / فاينانشل سكوير

اللؤلؤة / دوحة فستيفال سيتي / إزدان مول، الوكرة / بوليفارد لوسيل

@NandosQatar @NandosQatar@NandosQatar nandos.qa

البيري بيري: فلفل عين الطير األفريقي الحار - يمزج مع األعشاب 
الطازجة، والثوم، والليمون والتوابل لصنع الصلصة ذات النكهة 

الفريدة. يتوفر في مجموعة من النكهات ومستويات من الحّدة، 
هناك شيء للجميع - اختر من بينها على مقياس البيري بيري

مايونيز ناندوز الخاص 
صلصة حارة

ببهارات البيري بيري
نباتي

يحتوي على البيض

صلصة الزبادي

إذا كان لديك أي متطلبات غذائية خاصة، يرجى التحدث إلى المدير

WWL PERi-ometer_descriptors

 

   

WWL PERi-ometer_descriptors

A mere hint of heat but 
a tidal wave of flavour.

Marinated in PERi-PERi but 
grilled with no added spice. 
As mild as we go. 

Hits the spot without 
scalding your tonsils.

Highly combustible - 
proceed with caution.

Like tackling a ferociously 
fiery dragon.
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اختر منها ماتشاء

 

   ١٥

١٧

١٥

 ١٩

٢٢

٢٥

٣٥

٢٦٥ كال 

٢٧٢ كال 

٤٤٩ كال 

٣٣٠ كال 

٣٦٣ كال 

٢٥ ٤٦٥ كال 

 ٤٥٥ كال 

٣٢ ٥٣٣ كال 

٢٧٤ كال 

تشكيلة زيتون حارة
تشكلية من الزيتون األسود واألخضر، بتتبيلة الليمون الحارة 

شوربة البيري – بيري + خبز بالثوم 
خيارات متعددة من شوربات البيري بيري اللذيذة. 

غموس الفلفل األحمر مع خبز البيتا 
تلذذ بنكهة غموس الفلفل المحّمر مع قطع 

من خبز البيتا المحّمص

ُحمص مع خبز البيتا وصلصة البيري بيري 
حّمص غني ُيقّدم مع قطع من خبز البيتا المحّمص 

وصلصة البيري بيري

فيستا فرايز
البطاطس المتّبلة بالبيري- بيري مع الدجاج المسحب  

والبصل المشوي وصلصة الجبن والبقدونس

كبدة دجاج مع الخبز البرتغالي
طبق شهي من كبدة الدجاج المتبل (١٥٠غ)،

ُيقدم  مع الخبز البرتغالي الطازج

حمص مع كبدة الدجاج
حمص كريمي مغطى بقطع الكبدة الطرية 

ويقدم مع شرائح خبز البيتا المحمصة ورذاذ البيري

٣ قطع من أجنحة الدجاج الكاملة
٣ أجنحة دجاج كاملة (٢٧٠غ) ولذيذة بنكهة

البيري بيري أو بيري – مقرمش

(٦٠ غ)

حمص مع الدجاج المسحب
حمص كريمي مغطى بقطع الدجاج الطرية ويقدم 

مع شرائح خبز البيتا المحمصة ورذاذ البيري

مقبالت للمشاركة

٣٩ ١٠٤٤ كال 

٤٩ ٩٨٢ كال 

مجموعة من المقبالت
تشكيلة زيتون حارة، غموس الفلفل األحمر، وحّمص مع صلصة البيري 

بيري، ُتقّدم مع قطع من خبز البيتا المحّمص

الطبق المفضل في المطعم
خليط من الزيتون الحار + حمص مغطى بالدجاج المسحب 

+ صوص الزبادي + كريمة الكاجو + خبز البيتا المحمص
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٢٥

٢٩

٣٩

سلطة البحر المتوسط
خليط من األوراق الخضراء والفلفل المشّكل مع الزيتون 

المتّبل والخيار والبصل والطماطم وجبنة الفيتا

٤٢١ كال 

٢٦ ٤٩٢ كال 

٥٨٧ كال 

٦٣٦ كال 

سلطة سيزر 
أوراق الخس الطازجة مع جبنة البارميزان وقطع الخبز 

المحّمص ومتّبلة بصلصة سيزر ناندوز الممّيزة .

سلطة الكينوا
بطاطس حلوة وأفوكادو ومزيج من األوراق
الخضراء والطماطم  والخيار وبذور السمسم 

والبذور المحّمصة و كينوا وجبنة الفيتا

١٥

أضف

٢٥٨ كال 

شرائح
 دجاج 

سلطة الفتوش
مزيج طازج من الخس المقرمش والخيار والبصل األحمر

والفجل األحمر والطماطم الكرزية والفلفل األصفر
واألحمر وحبوب الرمان والخبز العربي مع تتبيلة الفتوش.

أضف سكوب واحد من اآليس كريم مع صوص الشوكوال مقابل ٧ ريال قطري

٢٥
١

٢

٣

٤

�ا�����ز
رائعة لألطفال تحت سن العاشرة

أو

مياه
مشروب غازي
عصير فواكه 

اختر مشروبًا

٧٢ كال  

١٠٥ كال  

٢٤٥ كال  

١٨٢ كال  

٢٧٤ كال  

٢٨٣ كال  

٢١٥ كال  ١٦٠ كال  

١٦ كال  

١٥٩ كال  

٨٤ كال  

 ٠ كال 

إختر طبقين جانبيين صغيرين 

 أرز حار

بطاطس ودجز

بطاطس مقلية 

عرنوس ذرة 
طماطم صغيرة  خبز بالثوم 

إختر نكهتك المفّضة

سادة... بعض الشيئ
متبلة بصلصة البيري بيري ولكن

مشوية بدون أي صلصة إضافية 

إختر طبقك الرئيسي

(١٥٠غ) برغر دجاج 

شرائح دجاج مشوية 

٣ أجنحة دجاج كاملة 

(١٥٠غ)

(٢٧٠غ)

جميع وجبات

 ناندينوز
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٢٢

٢٧

 ٢٥

٢٧

٣٠١ كال  

٥٥٢ كال  

٥٧٢ كال  

 ٦٤٢ كال  

أسياخ الدجاج واألناناس خبز البيتا
مع الصلصة الطازجة 

أسياخ قطع األنانس مع شرائح الدجاج الطرية (١٥٠غ) ،
ُتّقدم مع خبز بيتا المحمص وغموس الزبادي والصلصة الحارة

شرائح دجاج مشوية مع األرز الحار
شرائح دجاج (١٥٠غ) مشوية ورائعة تقدم على األرز الحار

كبد الدجاج مع األرز الحار بالخضار 
كبد ة دجاج (١٥٠غ) الغنّية بالنكهة والطماطم المشوية مع 

الكوسا، ُتقّدم مع األرز الحار

تيجال الدجاج المسحب 
دجاج مسحب (٩٠غ) وخضار مشكلة مشوية في

مزيج صلصة كاتابالنا، تقدم على األرز الحار

 

٢٩ ٤٠٩ كال   برغر الدجاج المسحب + طبق جانبي
دجاج مسحب (٩٠غ) مع البصل المشوي و الصلصة وشريحة

من الجبن، تقدم بالخبز البرتغالي المحّمص إضافة طبق جانبي عادي 

٢٩ بيتا او راب الدجاج المسحب + طبق جانبي واحد ٤٩٠ كال  
 دجاج مسحب (٩٠غ) مع البصل المشوي و الصلصة، شريحة من

الجبن وسلطة الكول سلو المقرمشة، تقّدم بالخبز البيتا او الراب  

١١
عادي

أضف
طبق جانبي

لماذا نحن متميزون: ألّن دجاجنا الطازج ُيتَبل في صلصة 
البيري - بيري لمدة ٢٤ ساعة ويشوى على اللهب 

بخيارك من مستوى حّدة نكهات البيري - بيري المتمّيزة

سلطة الكينوا
٣٩

٢٦
سلطة

الفتوش

إضافة فيتا ٤



١٤٥٥ كال  
ي

سبيتادا كرنفال تور
ا

١٣٩

��ب�تاد�
����ال ت�ري

وتفصل بينها طبقات من الفلفل المشّكل.اللهب (٧٢٠ جرام)، ومحشوة بجبنة الفيتا والبقدونس٩ قطع من أفخاذ الدجاج بالبيري - بيري مشوية علىأكبر إسبيتادا على اإلطالق!
ُتّقدم مع ٣ أطباق جانبية.

 

 

 

٨٠٨٤٥ كال  

���	اج ���تّب با�ب��ي ب��ي
دجاج بالعظم

 
 

 

  
 

 

 

 

٣٢٩ كال  

٤٤٩ كال  

٦٠٠ كال  

٨٩٨ كال  

١٢٠١ كال  

٣٥

 
٤٩

 ٥٢

 
٦٧

٨٢

ربع دجاجة + طبق جانبي واحد
اختر الفخذ مع الساق أو الصدر مع الجناح (٣٠٠غ)

٥ أجنحة دجاج كاملة + طبق جانبي واحد
٥ قطع مشوية من أجنحة الدجاج (٤٥٠غ) الغنية

 بنكهة البيري بيري أو بيري – مقرمش 

نصف دجاجة + طبق جانبي واحد
الفخذ مع الساق + الصدر مع الجناح (٦٠٠غ)

١٠ أجنحة دجاج كاملة
١٠ قطع مشوية من أجنحة الدجاج (٩٠٠غ) الغنية بنكهة 

البيري بيري أو بيري – مقرمش

دجاجة كاملة (١٢٠٠غ)

١١
عادي آخر

أضف 
طبق جانبي

دجاج بدون عظم

طبق الدجاج بصوص الكاجو الجديد مع األرز
شرائح صدر دجاج فيليه مع صوص

الكاجو وصلصة الطماطم, عليها فلفل
طازج وتقدم مع األرز والزبادي

 
 

 
 

 

٥٧

 
٦٢

 
٦٧

 
 

 

٧٢

٤٧١ كال  

٨٩٧ كال  

٦٠٢ كال  

٨٠٨ كال  

٧٢ ٧٥١ كال  

دجاج مسّحب + طبقين جانبيين
صدر دجاج كامل (٢٥٠غ) غني بدون عضم مع جلد مقرمش

كاتابالنا الدجاج
أفخاذ الدجاج (٣٢٠غ) المتبلة، مع الخضروات والطماطم الطازجة 

واألرز الحار، تقدم في طبق نحاسي تقليدي.

إسبيتادا + طبقين جانبيين
قطع من أفخاذ الدجاج (٤٠٠غ) المتّبلة بالبيري بيري والمشوية على 
اللهب والتي تفصل بينها قطع الفلفل المشّكلة وتقّدم على السيخ

إسبيتادا كرنفال + طبقين جانبيين
قطع من أفخاذ الدجاج (٤٠٠غ) المحشوة بالثوم والبقدونس وجبن

الفيتا والمشوية على اللهب والتي تفصل بينها قطع الفلفل المشّكلة
وتقّدم على السيخ 

إسبيتادا روستيكا + طبقين جانبيين
قطع من أفخاذ الدجاج (٤٠٠ جرام) متبلة بصوص البيري - بيري ومشوية

على اللهب ومرصوصة بين شرائح الطماطم المجففة تحت الشمس والبصل األحمر



   

أ�باق ����ار�ة
تجربة لذيذة تستمتع بها أكثر مع األصدقاء والعائلة

 
 

 

 

٨٩٨ كال  

١٠٧٣ كال

١٢٠١ كال  

٢٤٠٢ كال  

١٠٠

٢٤٠٢٩٩ كال  

 ١١٠

١١٥

٢٢٧

طبق أجنحة الدجاح
١٠ قطع من أجنحة الدجاج (٩٠٠غ) + ٤ أطباق جانبية

طبق الدجاج بدون عظم
دجاج مسّحب (٢٥٠غ) + ١ إسبيتادا (٤٠٠غ) + طبقين جانبيين كبيرين

أو أربعة أطباق جانبية من الحجم العادي

الطبق الكامل
دجاجة كاملة (١٢٠٠غ) + طبقين جانبيين كبيرين أو أربعة 

أطباق جانبية بالحجم العادي 

طبق الجامبو
دجاجتان كاملتان (٢٤٠٠غ) + ٥ أطباق جانبية كبيرة.

الدجاج مع صوص الكاجو و األرز
دجاجة كاملة بالبيري-بيري  مشوية على اللهب مقّدمة على

طبق من أرز ناندو الحار، ومغطى بصلصة الكاجو والكريمة ومع
الكاجو المحمص والبقدونس الطازج.  تقدم مع شرائح الليمون.

٢٥٨ كال١٦٠ كال١٦٠ كال  

١    اختر الخبز

٢    اختر الحشوة

لفافةخبز البيتا الرول البرتغالي 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 
  

 

 


ّ�ة ��ب��ي ب��ي ���بات���
يتم إعداد جميع مكونات القائمة المخصصة 
للنباتيين على مشاوي منفصلة خاصة بهم 

   
 

 

  
 

 
    

٤٠٥ كال  

٥١٦ كال  

٥٤٦ كال  

     ٣٢

٣٢

 
   

٣٥

برغر نباتي + طبق جانبي واحد 
شريحة برغر نباتي مع التشيلي جام

وصلصة الزبادي مع الطماطم والخس 
في الخبز البرتغالي.

ساندوتش  نباتي + طبق جانبي واحد 
شريحة نباتية مع مزيج من البيتا والمايونيز

تقدم في خبز البيتا المحّمص

ساندوتش  فطر البورتوبيللو وجبنة الحلوم
+ طبق جانبي واحد 

ُتقّدم مشوية في لفافة محمصة محشوة بالتشيلي
جام والخس الطازج وصلصة الزبادي.

١١
عادي آخر

أضف 
طبق جانبي

١١
عادي آخر

أضف 
طبق جانبي

١١
عادي آخر

أضف 
طبق جانبي

١١
عادي آخر

أضف 
طبق جانبي

��ب��� و��ب�تا �����و�	
شكلها على طريقتك

 
 

 

 

   

 
 
 

 

 

٣٨٦٣٥ كال  

٤٦٤٣٧ كال  

٣٣٢٣٩ كال  

لفافة كالسيك + طبق جانبي واحد
فيليه الدجاج الطري (١٥٠غ) مع الخس المقرمش وشرائح 

الطماطم الطازجة والبصل األحمرالمخلل، مغطى بالمايونيز

تتناسب بشكٍل رائع مع: جبن الشيدر (إضافة بـ ٤ ر.ق)

البيري- تشيز + طبق جانبي واحد
فيليه دجاج طرّية (١٥٠) مع أوراق الجرجير والجبن وصوص البيري نيزي

* + طماطم وأوراق خس مشكلة للراب وخبز البيتا

تتناسب بشكٍل رائع مع: األناناس المشوي (إضافة بـ ٤ ر.ق)

األفوكادو وجبن الفيتا + طبق جانبي واحد
فيليه الدجاج الطري (١٥٠غ) مع الخس المقرمش

 وشرائح الطماطم الطازجة والبصل األحمر المخلل
 مع األفوكادو مع جبن الفيتا

تتناسب بشكٍل رائع مع: التشيلي جام (إضافة بـ ٥ ر.ق)

تناولها على طريقتنا

 
  

  

 

  

 

  

٣٩٦٤٢ كال   ساندوتش ستيك + طبق جانبي واحد
فيليه طرية من اللحم البقري (١٥٠غ) متبلة بالصلصة، تقدم مع الجرجير الطازج ومخلل 

البصل األحمر وغموس الفلفل األحمر وصوص البرينيز في الخبز البرتغالي المحّمص.

٩٠٧ كال  

 

  ٤٥ ساندوتش ناندوكاس المميز + طبق جانبي واحد 
صدر دجاج (٢٥٠غ) مسّحب مشوي مع سلطة

الكول سلو المقرمش، ُيقّدم على خبز الثوم المحمص 

٤٩٦ كال     
 

٣٧ ساندوتش سيزر دجاج + طبق جانبي واحد
قطع الدجاج الطرية (١٥٠غ)، أوراق الخس، وقطع الخبز

المحّمص، وجبنة البارميزان والطماطم المجففة مع صلصة
السيزر الخاصة بناندوز، تقّدم بالخبز المحّمص

تتناسب بشكٍل رائع مع: رذاذ صوص البيري - بيري (إضافة بـ ٦ ر.ق)

ُيمكن إضافة صدر دجاج فيليه إضافي مقابل ١٥ ر.ق فقط

تتناسب بشكٍل رائع مع: جبن الشيدر (إضافة بـ ٤ ر.ق)

تتناسب بشكٍل رائع مع: جبن الفيتا (إضافة بـ ٤ ر.ق)

 

 

 

���باق ���ا�ب�ة
٢٩٥ كال

٢٧٠ كال
٢٠٩ كال

٥٤٤ كال

٢٤٠ كال

٢٨٥ كال
٣٣٠ كال

١٤٨ كال

٢٨٤ كال

٢٠٠ كال

٨٢ كال

٤٠٠ كال
٢٠

لكل واحدة

١٢
لكل واحدة

بيري - بيري شيبس
بيري - بيري ويدجز

أرز حار
سلطة كول سلو 

كوز الذرة
خضار مشوية 

خبز بالثوم
سبانخ بالبيري

سلطة الفاصوليا
بطاطس حلوة مهروسة

بيري- تاتو
بطاطا حارة

 

���ا�ا�
لكل واحدة

يمكنك إضافة زجاجة سعة ٢٥٠ مل من صلصة البيري بيري مقابل ١٣ ريال قطري

١٤٢٥ كال  

٢٦٤ كال  
٢٠٦٤ كال  

١٦٠٥ كال  

١٠٥٦ كال  

٣٠٤٦ كال  
٦

٤٥٥ كال  

٨٠٦ كال  

١٧٠ كال  

األناناس المشوي
جبنة فيتا / جبنة شيدر

صلصة بيرينيز (مايونيز مع صلصة البيري بيري)
الخبز البرتغالي المحمص / خبز البيتا المحمص

ريليش صلصة الطماطم / التشيلي جام 
رذاذ البيري بيري

جبنة الحلوم
أفوكادو

فطر البورتوبيللو مشوي



Natas

24 Each

 

 

 

١٠
١٢

١٥
١٥

١٥

١٥
١٦

٥ كال 

٩ كال 

٥ كال 

٥ كال 

٦٣ كال 

٠ كال

٢٩١ كال

إسبريسو
دبل إسبريسو

التيه 
أميريكانو

كابوتشينو

هوت تشوكليت
شاي ساخن (شاي الفطور اإلنكليزي، إيرل غراي، بالنعناع)

�ة������وبا� ���ا
 

 

 

 

 

بتا�ار�� ����ة 
 

 

 

 

 
 

 

 ٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

ليمونادا روزا
مزيج من الليموناضة المنعشة مع شاي الكركديه البارد

المسكوب على قطع الثلج والمزين بشريحة ليمون 
وأوراق النعناع الطازجة

ماديريا ريد
ليموناضة حلوة وفوارة بالرمان، مع طعم منعش

من السبرايت 

كريمزون كوال
مشروب الرمان المنعش المعّزز 

بنكهة الكراميل من كوكا كوال
كايبيرنها 

مشروب فريد حلو وتقليدي محّضر بالليمون
الطازج والنعناع ومشروب سبرايت المثلج.

٩٠ كال 

٢٠٠ كال 

٢٠٠ كال 

١٦٠ كال 

٨٠ كال 

٢٢ ١٦٠ كال 

ليمون ونعناع منعش
مزيج من الليموناضة المنعشة مع أوراق النعناع 

الطازجة والسكر والثلج

مزيج منعش من التوت مع الليمون والنعناع
والسبرايت الفوارة ومسكوب  على الثلج المجروش

البيري بيري

 ��
 �	��
 

 

 

٢٢ ٨٤٨ كال 

٢٢ ٩٠٠ كال 

٢٢ ٧٢٢ كال 

٢٢ ٧٢٢ كال 

 
 

 

 

ميلك شيك أصابع شوكوال مارس
شيك اآليس كريم بنكهة أصابع شوكوال مارس مع 

الكريمة الغنية وصوص الشوكوال
ميلك شيك األوريو

شيك اآليس كريم بنكهة األوريو مع الكريمة 
المخفوقة وقطع األوريو

الفراولة والكريمة
آيس كريم بنكهة الفراولة مع كريمة 

مخفوقة مغطاة بالسبرينكليرز.

ميلك شيك ليتش بيسكوف
وهو ميلك شيك بنكهة Lotus Biscoff® الممتعة،

مغطى بالكريمة المخفوقة وبسكويت

 

١٤٠ كال ١٤٠ كال ١١٠ كال ١١٠ كال  ٠ كال 

١٦ اشرب بال حدود
للشخص الواحدكمية غير محدودة من المشروبات الغازية - ُيرجى عدم المشاركة

مياه معدنية
مياه معدنية فوارة

ريد بول (٢٥٠ مل)

عصير الليمون الطازج
شاي مثلج ( كمية غير محدودة )

عصير البرتقال الطازج 

٠ كال 

٠ كال 

١١٥ كال 

٦٦ كال 
٧٠ كال 

١١٨ كال 

١٠١٧
١٢١٩

٢٠

١٧
١٦

٢٠

�����وبا� ��بارد� 

 
 

 

٢٧

٢٩

٢٩

٢٤

٣٣٣ كال 

٤١٩ كال 

١١٥٠  كال 

٥٣٦ كال  

نيويورك تشيز كيك
نيويورك تشيز كيك الكالسيكية، ُتقّدم بنكهتي 

الكراميل أو المانجو

براوني الشوكوال
طعم غني ولذيذ تتمّيز به براوني الشوكوال،

ُتقّدم مع آيس كريم الفانيليا وصوص الشوكوال

كيكة الشوكوال الذائبة
كيكة الشوكوال الطرية، محشوة بصلصة الشوكوال 

الغنية يعلوها سكوب من آيس كريم الفانيال

ناتاز
تارت برتغالي تقليدي

بالكاسترد مع القليل من القرفة

يمكنك إضافة سكوب من آيس كريم الفانيليا ألّية حلوى مقابل ٧ 

���	��ا�

نيويورك
٢٧تشيز كيك


