قائمة األطباق
MENU

STARTERS

مقبالت
Garlic Cheese Bread
خبز بالثوم مع الجبن

1.6

Served with Creamy Garlic Sauce
يقدم مع صلصة الكريمة بالثوم

Jimmy’s Edamame
جيميز ادامامي

2.6

Dynamite Lumpia
سبرينغ رول بالفلفل والجبنة

3.2

Gratineed Mushrooms
فطر بالجبنة في الفرن

2.3

Gratineed Prawns
ربيان بالجبنة في الفرن

3.4

Soybeans in the pod, boiled and served
with Jimmy’s Spices
 يقدم مع بهارات جيميز الخاصة،فول الصويا األخضر

Deep fried Spring Rolls filled with finger
Chilli Peppers and Cheese
 محشية بأصابع الفلفل،لفائف السبرينغ رول
الحار والجبنة

Oven baked Mushrooms in Creamy Garlic Sauce,
topped with Cheese
فطر بالفرن مع صلصة الكريمة بالثوم،
مغطى بالجبنة

Oven baked Prawns in Creamy Garlic Sauce,
topped with Cheese
 مغطى بالجبنة،ربيان بالفرن مع صلصة الكريمة بالثوم

All prices are inclusive of 5% VAT
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STARTERS

مقبالت
Jimmy's Dynamite Prawns
ربيان جيميز ديناميت

4.6

Jimmy's Dragon Prawns
ربيان جيميز دراغون

4.9

Calamari Rings
حلقات الكاالماري

3.5

Spicy Mussels
محار
ّ

2.9

Deep fried battered Prawns with Spicy
Dynamite Sauce
ربيان مقلي بالبقسماط ومغطى بصلصة الديناميت الحارة

Deep fried battered Prawns with our Spicy
Dragon Sauce
ربيان مقلي بالبقسماط ومغطى بصلصة الدراغون

Grilled or crumbed
مشوية أو مقلية بالبقسماط

Spicy Tomato Chili Mussels
محار بصلصة الطماطم والفلفل الحارّة

Creamy Mussels
محار
ّ

2.9

Creamy Garlic Mussels Sauce
محّ ار بصلصة الكريمة والثوم

All prices are inclusive of 5% VAT
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SALADS

Chicken Caesar Salad
سلطة سيزار الدجاج

سلطات

2.9

Greek Salad
سلطة يونانية

2.9

Grilled Chicken Strips, fresh Garden Salad,
Croutons, with Caesar Dressing
 خبز، سلطة خضراء طازجة،قطع من صدر الدجاج المشوي
 مع صلصة السيزار،محمص
ّ

Lettuce, Tomato, Cucumber, Bell Pepper, Onion,
Olives, Feta cheese with Greek Salad Dressing
 جبنة الفيتا، زيتون، بصل، فلفل حلو، خيار، طماطم،خس،
مع الصلصة اليونانية

Prawns and Seaweed Salad 3.5
سلطة الربيان وعشب البحر

Seafood Salad
سلطة بحرية

4.9

Seaweed, Wood Ear Mushroom, String Agar,
White Sesame Seeds, Chilli, Soy Sauce, White
Vinegar Sauce, Sesame Oil, served with Prawns
 صلصة، فلفل حار، بذرة السمسم األبيض، أغار، فطر،عشب بحري
 يقدم مع الربيان، زيت السمسم، صلصة الخل األبيض،الصويا

Prawns, Mussels, Calamari, Lettuce,
Pomegranate, Tomato, Onion, Cucumber, served
with Honey Mustard Dressing
 تقدم مع، خيار، بصل، طماطم، رمان، خس، كاالماري، محّ ار،ربيان
صلصة الخردل والعسل

Jimmy’s House Salad
سلطة جيميز

Green Papaya Salad
سلطة البابايا الخضراء

3.0

Rocket, Lettuce, Onion, Strawberry, Pomegranate,
Walnuts, Sunflower Seeds, with Jimmy’s Dressing
 بذور د ّوار الشمس، جوز،رمان
ّ ، فراولة، بصل، خس،جرجير
مع صلصة جيميز
Add Halloumi Cheese اضف جبنة حلوم
Add Chicken اضف قطع الدجاج

All prices are inclusive of 5% VAT

1
1

3.5

Spicy and Sour Thai Salad with Green Papaya,
Tomatoes, Carrots, Onions, Green Beans, Green
Cabbage, Red Thai Chillies, Roasted Peanuts
(with or without Dried Shrimp)
، جزر، طماطم،سلطة تايلندية حارّة وحامضة مع بابايا خضراء
 فول سوداني، فلفل أحمر تايلندي، ملفوف، فاصوليا خضراء،بصل
)محمص (مع أو بدون صلصة الربيان المجفف
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SOUPS

شوربة

3.5

Clear Seafood
شوربة بحرية صافية

3.5

)Tom Yum (Mix Seafood
توم يوم (بحري منوع)

2.5

Chicken & Mushroom
شوربة الدجاج والفطر

3.5

)Tom Yum (Prawns
توم يوم (ربيان)

2.5

Clear Vegetable
شوربة خضار صافية

3.5

Creamy Red Prawn
شوربة الربيان بالكريمة

2.5

Creamy Vegetable
شوربة خضار بالكريمة

3.5

Creamy Seafood
شوربة بحرية بالكريمة

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

All prices are inclusive of 5% VAT

ربيان كيلر

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

KILLER PRAWNS

All prices are inclusive of 5% VAT

KILLER PRAWNS
1

2

3

4

5

ربيان كيلر

Grilled or Crumbed? مشوي أو مقلي بالبقسماط؟

Choose your Portion اختر الكمية
platter for 1 (12 pcs) + 1 side )(طبق لشخص
platter for 2 (26 pcs) + 2 sides )(طبق لشخصين
platter for 3 (40 pcs) + 2 sides )(طبق لثالثة أشخاص
platter for 4 (54 pcs) + 3 sides )(طبق ألربعة أشخاص

6.1
12.2
18.4
24.5

Choose Your Side اختر طبقك الجانبي
Rice رز
Fries بطاطس مقلية
Onion Rings حلقات البصل

Add Extra Prawn Spices اضف بهارات أكثر
(For Grilled Prawns )للربيان المشوي

0.5

Choose Your Spicy Level اختر درجة الحرارة
(For Grilled Prawns )للربيان المشوي

Mild
Medium
Hot
Extra hot
All prices are inclusive of 5% VAT
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جيميز بكتس

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

JIMMY’S BUCKETS

All prices are inclusive of 5% VAT

JIMMY’S BUCKETS
1

9.9
each

جيميز بكتس

Choose your Seafood اختر األصناف البحرية
All comes with Corn & unlimited Steamed Rice
يقدم مع الذرة ورز غير محدود

- Prawns ربيان
- Crabs قباقب
- Clams محار
- Calamari كاالماري
بحري
- Mix Seafood منوع
ّ

 (Prawns, Crabs, Clams, Calamari)

- Make your own Seafood Combo اصنع وجبتك
(Pick 2 items or more ) اختر صنفين أو أكثر

2

Choose your Sauce اختر النكهة
- Cajun
- Lemon Pepper Lemonaise
- Kashmiri
- Jimmy’s Original
- Thermidor

Not spicy / spice it up!
Already spicy / spice it up more!

3

Choose Your Spicy Level اختر درجة الحرارة
- Mild
- Medium
- Hot
- Extra hot

All prices are inclusive of 5% VAT
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كيلر كوينز

6.9

Mozambique Queens
ربيان موزمبيقي

KILLER QUEENS

6.9

Santorini Queens
ربيان سانتوريني

7 Queen Prawns sautéed in Creamy Coconut
Sauce and served with Jimmy’s Rice
 7قطع ربيان كوين سوتيه من الحجم الكبير مطبوخة في
صلصة الكريمة بجوز الهند ،تقدم مع رز جيميز

7 Queen Prawns, topped with Creamy Garlic
Sauce and Feta Cheese, then baked and served
with Jimmy’s Rice
 7قطع ربيان كوين من الحجم الكبير مغطاة بصلصة الكريمة
بالثوم وجبنة الفيتا ،تقدم مع رز جيميز

Lemon Pepper
6.9
Lemonaise Queens
ربيان ليمونيز مع الليمون والفلفل
األسود

Kashmiri Queens
ربيان كشميري

7 Queen Prawns cooked in our signature Lemon
Butter Garlic Sauce, served with Jimmy’s Rice
 7قطع ربيان كوين من الحجم الكبير ،مطبوخة في صلصة
الليمون والزبدة والثوم الخاصة ،تقدم مع رز جيميز

6.9

7 Queen Prawns cooked in our signature Kashmiri
Sauce, served with Jimmy’s Rice
 7قطع ربيان كوين من الحجم الكبير ،مطبوخة في صلصة
الكشميري الخاصة ،تقدم مع رز جيميز

6.9

Original Killer Queens
ربيان كوين من الحجم الكبير
7 Grilled Queen Prawns , served with Jimmy’s
Rice or Fries
 7قطع ربيان كوين من الحجم الكبير ،مشوية ،وتقدم مع
البطاطس المقلية أو رز جيميز

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

All prices are inclusive of 5% VAT

FROM THE OCEAN

من المحيط

Grilled Crabs
قباقب مشوية

6.9

Grilled Salmon
سلمون مشوي

7.9

Fresh Grilled Sea Bass
سي باس طازج مشوي

7.9

Fillet of Fish
فيليه سمك

5.9

Grilled Crabs seasoned with Jimmy’s Spices,
served with Fries
 وتقدم، مشوية،قباقب متبلة ببهارات جيميز الخاصة
مع البطاطس المقلية

Lightly seasoned Salmon topped with Lemon Butter Sauce,
served with Mashed Potatoes and Grilled Vegetables
 تقدم مع، مغطاة بصلصة الزبدة والليمون،شريحة سلمون متبلة ومشوية
البطاطس المهروسة والخضار المشوية

Whole Fresh European Sea Bass spiced and grilled,
served with White Rice and Grilled Vegetables
 يقدم مع الرز األبيض، مبهر ومشوي،سمك سي باس أوروبي طازج
و الخضار المشوية

Fillet of White Fish, served on a bed of Stir-Fry
Vegetables and French Fries
 يقدم مع ستير فراي الخضار،فيليه سمك أبيض
والبطاطس المقلية

Lobster Thermidor
لوبستر ثيرميدور

23.1

Lobster baked in Thermidor Sauce, served with Fries
and Grilled Vegetables
 يقدم مع البطاطس،لوبستر بالفرن مع صلصة الثيرميدور
المقلية والخضار المشوية

All prices are inclusive of 5% VAT
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FROM THE LAND

من البر

Herbal Chicken Breast
صدر دجاج باألعشاب

4.5

Chicken Lemonaise
دجاج ليمونيز

4.5

Chicken Thermidor
دجاج ثيرميدور

4.5

Kashmiri Chicken
دجاج كشميري

4.5

Grilled chicken breast with Lemon-Herb basting, served on
a bed of Stir-Fry Vegetables, with Mashed Potatoes and
Creamy Mushroom Sauce
 يقدم مع ستير فراي الخضار،صدر دجاج مشوي مع صلصة الليمون واألعشاب
والبطاطس المهروسة وصلصة الكريمة بالمشروم

Grilled Chicken Breast with our signature Lemon Butter
Garlic Sauce, served with Stir-Fry Vegetables and Mashed
Potatoes
 يقدم مع ستير،صدر دجاج مشوي مع صلصة الليمون والزبدة والثوم الخاصة
فراي الخضار والبطاطس المهروسة

Grilled Chicken Breast with our signature Thermidor Sauce,
served with Stir-Fry Vegetables and Mashed Potatoes
 يقدم مع ستير فراي الخضار،صدر دجاج مشوي مع صلصة الثيرميدور الخاصة
والبطاطس المهروسة

Grilled Chicken Breast with our signature Kashmiri Sauce,
served with Stir-Fry Vegetables and Mashed Potatoes
 يقدم مع ستير فراي الخضار،صدر دجاج مشوي مع صلصة الكشميري الخاصة
والبطاطس المهروسة

All prices are inclusive of 5% VAT
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من البر

FROM THE LAND

9.9

Jimmy’s Ribs
ضلع بقري

8.9

Beef Tenderloin
شريحة لحم التندرلوين

450g Beef Rib served with Onion Rings and Fries
 450غرام من لحم ضلع البقر يقدم مع حلقات البصل والبطاطس المقلية

300g Beef Tenderloin on a bed of Stir-Fry Vegetables, served with Onion Rings and Fries, and
your choice of Creamy Mushroom Sauce or Pepper Corn Sauce
 300غرام من لحم تندرلوين البقر يقدم مع ستير فراي الخضار ،وحلقات البصل والبطاطس المقلية ،مع اختيارك من صلصة الكريمة
بالمشروم أو صلصة الفلفل األسود

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

All prices are inclusive of 5% VAT

FROM THE

من

WORLD KITCHEN

مطابخ العالم
3.9

Dyno Sliders
داينو ساليدرز

7.9

Paella Valenciana
باييا فالينسيانا

5.5

Prawn Curry
كاري الربيان

4.9

Chicken Curry
كاري الدجاج

2 Sliders with Crumbed Prawns, Cheese and Lettuce,
drizzled with Dynamite Sauce
قطعتين ساليدرز بالربيان المقلي والجبن والخس ،مع صلصة الديناميت

Rice cooked with Prawns, Calamari, Mussels, Fillet of Fish
and Chicken Breast
رز مطبوخ مع الربيان والكاالماري والمحّ ار والسمك والدجاج على الطريقة
األسبانية

Served with White Rice and Sambals
يقدم مع الرز األبيض وسامبال الطماطم والبصل

Served with White Rice and Sambals
يقدم مع الرز األبيض وسامبال الطماطم والبصل

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

All prices are inclusive of 5% VAT

من

مطابخ العالم

WORLD KITCHEN

5.9

Seafood Pasta
باستا المأكوالت البحرية

5.5

Prawn and Zucchini Pasta
باستا الربيان و الكوسا

3.9

Creamy Mushroom Pasta
باستا بالكريمة والمشروم

4.9

Creamy Chicken and
Mushroom
باستا دجاج بالكريمة والمشروم

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

FROM THE

All prices are inclusive of 5% VAT

كيلر كومبوز

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

KILLER COMBOS

All prices are inclusive of 5% VAT

KILLER COMBOS

كيلر كومبوز

Jimmy’s Sizzler
جيميز سيزلر

11.9

Grilled Chicken Breast and 9 Medium Butterflied
Prawns, served with Jimmy’s Rice, Fries and our
Trio of Sauces
 يقدم مع رز، قطع ربيان متوسط الحجم9صدر دجاج مشوي و
جيميز والبطاطس المقلية وصلصات جيميز الثالثية

Beef Tenderloin and 9 Medium Butterflied Prawns,
served with Onion Rings, Fries and our Trio of
Sauces
 يقدم، قطع ربيان متوسط الحجم9شريحة لحم تندرلوين بقري و
مع حلقات البصل والبطاطس المقلية وصلصات جيميز الثالثية

Captains Hook
كابتينز هوك

Oceania Combo
اوشيانيا كومبو

9.9

Caribbean Combo
كاريبيان كومبو

8.8

9.5

Fillet of Fish and 9 Medium Butterflied Prawns,
served with Jimmy’s Rice, Fries, and our Trio of
Sauces
 يقدم مع رز، قطع ربيان متوسط الحجم9شريحة فيليه سمك و
جيميز والبطاطس المقلية وصلصات جيميز الثالثية

Titans Combo
تايتان كومبو

8.8

Grilled Calamari Rings and 9 Medium Butterflied
Prawns, served with Jimmy’s Rice, Fries, and our
Trio of Sauces
 يقدم مع، قطع ربيان متوسط الحجم9حلقات كاالماري مشوية و
رز جيميز والبطاطس المقلية وصلصات جيميز الثالثية

Grilled Crabs and 9 Medium Butterflied Prawns,
served with Jimmy’s Rice, Fries, and our Trio of
Sauces
 يقدم مع رز جيميز، قطع ربيان متوسط الحجم9قباقب مشوية و
والبطاطس المقلية وصلصات جيميز الثالثية

Top Up Your Combo

اصنع وجبتك المفضلة

4 Medium Butterflied Prawns
 قطع ربيان متوسط الحجم4

3 Large Queen Prawns

3.5

3 Mussels  قطع محّ ار3

2.9

 قطع ربيان كوين كبير3

With Tomato Chilli Sauce or Creamy Garlic Sauce
بصلصة الطماطم والفلفل الحارّة أو صلصة الكريمة بالثوم

Calamari Rings (Grilled or crumbed)
)حلقات الكاالماري (مشوي أو مقلي بالبقسماط

All prices are inclusive of 5% VAT

2

2
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أطباق العائلة

15.9

FAMILY PLATTERS

Jimmy’s Crumby Platter
طبق جيميز كرمبي

12 Crumbed Medium Prawns, 6 Fish Fingers, 6 Chicken Strips, 4 Dynamite Lumpia, Crumbed Calamari, served
with Fries, Tartar Sauce, and Sweet Chilli Sauce
 12قطعة ربيان متوسط الحجم مقلي بالبقسماط 6 ،أصابع سمك مقلية 6 ،أصابع دجاج مقلية 4 ،فلفل حار محشي بالجبنة ،كاالماري مقلي
بالبقسماط ،يقدم مع البطاطس المقلية وصلصة التارتار وصلصة الفلفل الحار الحلوة

24.5

Surf and Turf
سيرف أند تيرف

Grilled Chicken Breast, Beef Tenderloin, 24 Medium Prawns, Fillet of Fish, served with Jimmy’s Rice,
Fries, and our Trio of Sauces
صدر دجاج مشوي ،شريحة لحم تنديرلوين 24 ،قطعة ربيان متوسط الحجم ،شريحة فيليه سمك ،يقدم مع رز جيميز والبطاطس المقلية
وصلصات جيميز الثالثية
جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

All prices are inclusive of 5% VAT

أطباق العائلة

22.9

FAMILY PLATTERS

The Seafood Platter
طبق المأكوالت البحرية

Grilled Crabs, 18 Medium Prawns, 6 Queen Prawns, Fillet of Fish, Grilled Calamari, served with
Jimmy’s Rice, Fries, and our Trio of Sauces
قباقب مشوية 18 ،قطعة ربيان متوسط الحجم 6 ،قطع ربيان كوين من الحجم الكبير ،شريحة فيليه سمك ،كاالماري مشوي ،يقدم مع
رز جيميز والبطاطس المقلية وصلصة جيميز الثالثية

37

Millionaires Platter
طبق المليونيرز

Lobster Thermidor, 12 Medium Prawns, 6 Queen Prawns, Fillet of Fish, 6 Creamy Garlic Mussels, Grilled
Calamari, served with Jimmy’s Rice, Fries, and our Trio of Sauces
محار بصلصة الكريمة
لوبستر ثيرميدور 12 ،قطعة ربيان متوسط الحجم 6 ،قطع ربيان كوين من الحجم الكبير ،شريحة فيليه سمك 6 ،قطع ّ
والثوم ،كاالماري مشوي ،يقدم مع رز جيميز والبطاطس المقلية وصلصة جيميز الثالثية
جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

All prices are inclusive of 5% VAT

SUSHI

استهالك األطعمة النيئة من لحوم ،ودواجن ،ومأكوالت بحرية ،ومحّ ار ،وبيض ،قد يزيد خطر اإلصابة ببعض األمراض التي تنقلها األغذية
النيئة ،خاصة لمن يعاني من حاالت صحية معينةAll prices are inclusive of 5% VAT .
جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

SPECIALTY ROLLS

سبيشل رولز

Jimmy’s Special - 6 pcs
جيميز سبيشيل

3.5

Jimmy’s Prawn
Deluxe - 6 pcs
ربيان جيميز ديلوكس

4.2

Volcano Salmon - 6 pcs
فولكينو السلمون

4.0

Volcano Crab - 6 pcs
فولكينو القباقب

3.5

Spicy Tuna - 6 pcs
تونا حا ّرة

3.5

Prawn Tempura, Cucumber and Japanese Mayo Roll,
drizzled with Sweet Chilli Sauce
 مرشوش بصلصة،ربيان تيمبورا وخيار ومايونيز ياباني داخل الرول
الفلفل الحار الحلوة

Prawn Tempura and Cream Cheese Roll, topped with
Crumbed Prawn, drizzled with Tempura Sauces
 مغطى بكرات الربيان المقلي،ربيان تيمبورا وجبنة الكريمة داخل الرول
 ومرشوش بصلصة التيمبورا،بالبقسماط

Crab, Cucumber and Mango Roll, topped with chopped
Spicy Salmon and Sesame Seeds
 مغطى بشرائح السلمون الحار والسمسم،قباقب وخيار ومانجو داخل الرول

Crab, Cucumber and Mango Roll, topped with chopped
Spicy Crab and Sesame Seeds
 مغطى بشرائح القباقب الحارة والسمسم،قباقب وخيار ومانجو داخل الرول

Tuna, Cucumber, Spring Onions, and Spicy Mayo Roll,
topped with Tobiko
 مغطى بالتوبيكو، ومايونيز حار داخل الرول، بصل أخضر، خيار،تونا

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of food-borne

conditions.
All prices are inclusive of 5% illness,
VAT especially if you have certain medicalالمضافة
 ضريبة القيمة٪٥ جميع األسعار شاملة

SUSHI
5 pcs
4.0
4.2

4 pcs
3.2
3.0
3.6
3.8

6 pcs
2.3
2.8
2.5
2.9
3.0
6 pcs
2.6
3.5
3.1
3.7
3.8

ساشيمي

Sashimi

سلمون

Salmon

تونا

Tuna

نيجيري

Nigiri

ربيان

Prawn

قباقب

Crab

سلمون

Salmon

تونا

Tuna

ماكي

Maki

خضار

Vegetarian

ربيان

Prawn

قباقب

Crab

سلمون

Salmon

تونا

Tuna

كاليفورنيا
رولز

California
Rolls

خضار

Vegetarian

ربيان

Prawn

قباقب

Crab

سلمون

Salmon

تونا

Tuna

استهالك األطعمة النيئة من لحوم ،ودواجن ،ومأكوالت بحرية ،ومحّ ار ،وبيض ،قد يزيد خطر اإلصابة ببعض األمراض التي تنقلها األغذية
النيئة ،خاصة لمن يعاني من حاالت صحية معينةAll prices are inclusive of 5% VAT .
جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

SUSHI PLATTERS

Assorted Sashimi - 8 pcs
طبق الساشيمي

5.7

All Cooked - 16 pcs
التشكيلة المطهية

8.5

4 Salmon, 4 Tuna
 تونا4 ، سلمون4

Combo Rolls - 16 pcs
كومبو رولز

9.0

4 Jimmy’s Special Rolls, 4 Volcano Crab Rolls, 4
California Salmon Rolls, 4 Maki Crab Rolls
 كاليفورنيا سلمون4 ، فولكينو قباقب4 ، جيميز سبيشيل4
،  ماكي قباقب4

4 California Vegetable Rolls, 4 California Prawn
Rolls,
4 Maki Crab Rolls, 2 Nigiri Prawns, 2 Nigiri Crabs
 نيجيري2 ، ماكي قباقب4 ، كاليفورنيا ربيان4 ، كاليفورنيا خضار4
 نيجيري قباقب2 ،ربيان

Assorted Sushi
Platter - 27 pcs
طبق السوشي المنوع

14.9

4 Jimmy’s Special Rolls, 4 Volcano Crab Rolls, 4
California Prawn Rolls, 3 Nigiri Prawns, 3 Nigiri
Crabs, 3 Nigiri Salmon, 3 Sashimi Salmon, 3
Sashimi Tuna
3 ، كاليفورنيا ربيان4 ،  فولكينو قباقب4، جيميز سبيشيل4
 ساشيمي3 ، نيجيري سلمون3 ، نيجيري قباقب3 ،نيجيري ربيان
 ساشيمي تونا3 ،سلمون

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of food-borne

conditions.
All prices are inclusive of 5% illness,
VAT especially if you have certain medicalالمضافة
 ضريبة القيمة٪٥ جميع األسعار شاملة

قائمة األطفال
2.5

4 Crumbed Prawns
with Fries and Small Drink

2.5

4 Chicken Strips
with Fries and Small Drink

2.5

4 Fish Fingers
with Fries and Drink

2.5

One Dynamit Prawn Slider
with Fries and Small Drink

KIDS MENU

 4قطع ربيان مقلية بالقسماط
مع بطاطس مقلية و مشروب صغير

 4قطع دجاج مقلية بالبقسماط مع
بطاطس مقلية و مشروب صغير

 4أصابع سمك مقلية بالبقسماط مع
بطاطس مقلية و مشروب صغير

قطعة واحدة من ساليدر الربيان المقلي
بصلصة الديناميت تقدم مع بطاطس
مقلية ومشروب صغير

جميع األسعار شاملة  ٪٥ضريبة القيمة المضافة

All prices are inclusive of 5% VAT

EXTRAS

أطباق جانبية

Dipping Sauces
الصلصات
Jimmy’s Trio of Sauces
صلصات جيميز الثالثية
Peri Peri Sauce
صلصة البيري بيري

Lemon Butter Sauce
صلصة الزبدة بالليمون
Garlic Butter Sauce
صلصة الزبدة بالثوم
Dynamite Sauce
صلصة الديناميت

Sides
األطباق الجانبية

1.5 each

1.2

0.5 each

Jimmy’s Rice
رز جيميز

Mashed Potatoes
بطاطس مهروسة

White Rice
رز أبيض

Grilled Vegetables
خضار مشوية

Fries
بطاطس مقلية

Corn
ذرة

Onion Rings
حلقات البصل

Tartar Sauce
صلصة التارتار

All prices are inclusive of 5% VAT
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DESSERTS

الحلويات
Jimmy’s Crepe
جيميز كريب

2.7

Millionaires Ice Cream
آيس كريم المليونيرز

2.7

Chocolate Brownies
براونيز الشوكوالتة

3.2

Chocolate Fondant
شوكوالتة فوندانت

3.2

Crepe filled with Vanilla Ice Cream and Nutella, topped
with melted Chocolate, and sprinkled with Nuts
كريب محشي بآيس كريم الفانيال والنوتيال ومغطى بصلصة
الشوكوالتة الذائبة والمكسرات

Vanilla Ice Cream with crushed Oreo’s and Maltesers
فانيال آيس كريم مع األوريو والمالتيزرز

Chocolate Brownies drizzled with Chocolate Sauce and
sprinkled with Nuts, served with Vanilla Ice Cream
 تقدم،كعكة البراونيز مغطاة بصلصة الشوكوالتة ومرشوشة بالمكسرات
مع آيس كريم الفانيال

Warm Chocolate Cake with melting molten middle,
served with Vanilla Ice Cream
 تقدم مع آيس،كعكة فوندانت ساخنة من الخارج وذائبة وطرية من الداخل
كريم الفانيال

Mini Pancakes
ميني بان كيك

1.8

Little Pancake Bites Served With Chocolate Dip
قطع بان كيك صغيرة مع الشوكوالتة الذائبة

All prices are inclusive of 5% VAT
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BEVERAGES WARM UP

الساخنة

المشروبات

Coffees قهوة
Americano
Espresso (Single)
Espresso (Double)
Cappuccino

Café Latte

1.3
1.3
1.8
1.8

1.8

أميريكانو
)اسبريسو (خفيف
)اسبريسو (مركز

كابتشينو
كافيه التيه

Tea شاي
English Breakfast Tea
Green Tea

All prices are inclusive of 5% VAT

1.2
1.3

شاي الصباح
شاي أخضر

 ضريبة القيمة المضافة٪٥ جميع األسعار شاملة

BEVERAGES COOL DOWN

الباردة

المشروبات

Ice Tea آيس تي
Lemon
Peach

1.3

ليمون
خوخ

each

Jugs or Mugs جغز اور مغز
Blue Lemonade
Strawberry Lemonade
Passion Fruit & Lemonade
Kiwi, Lime & Lemonade
Home-Made Ice Tea

Jugs

ليمونادا أزرق
فراولة مع الليمونادا

4.1

باشن فروت مع الليمونادا
كيوي وحامض الليمون مع الليمونادا
آيس تي محلي

Mugs

1.5

Milkshakes الميلك شيك
Chocolate
Strawberry
Banana
Vanilla

All prices are inclusive of 5% VAT

2.1 each

شوكوالتة
فراولة
موز
فانيال
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BEVERAGES COOL DOWN

الباردة

المشروبات

Fresh Juices عصائر طازجة
Lemon
Lemon mint
Orange
Pineapple

1.5
1.6
1.6
1.6

ليمون
ليمون بالنعناع
برتقال
أناناس

Soft Drinks مشروبات غازية

Flavoured Soda
Ginger Ale

1.5
0.9

مشروبات غازية مع نكهة
جينجر ايل

Water مياه
Perrier Sparkling Water (Small)
Perrier Sparkling Water (Large)
Still Water (Small)
Still Water (Large)

All prices are inclusive of 5% VAT

1.1
1.7
0.8
1.3

)فوار (صغير
ّ ماء بيريه
)فوار (كبير
ّ ماء بيريه
)مياه معدنية عادية (صغير
)مياه معدنية عادية (كبير

 ضريبة القيمة المضافة٪٥ جميع األسعار شاملة

MOCKTAILS

موكتيلز

2.0 each

Bahama Beach

Blue Bay

A classic with Orange and Pineapple Juice and a
dash of Grenadine

Pineapple Juice with sweet and sour mix and a
splash of Blue Curacao

باهاما بيتش

مشروب كالسيكي من عصير البرتقال واألناناس مع قليل من
شراب الرمان

بلو بي

عصير األناناس مع مزيج من الحامض حلو ورشة من شراب
البلوكوراكاو

Jimmy Tini

Pineapple Bliss

A blast of flavour with Raspberry, Orange and
Pineapple Juice

A smooth blend of Pineapple Juice, splash of
Grenadine and Passion Fruit Syrup

جيمي تيني

مزيج من التوت األحمر والبرتقال وعصير األناناس

بلس
ِ أناناس

مزيج من عصير األناناس مع شراب الرمان وشراب الباشن فروت

Cheeky Kiwi

Virgin Margarita

An infusion of Kiwi Fruit, Pineapple Juice, Lemon
and Lime

Lemon, Lime and Orange Juice

تشيكي كيوي

مزيج من فاكهة الكيوي وعصير األناناس والليمون والاليم

All prices are inclusive of 5% VAT

فيرجن مارغاريتا

ليمون واليم مع عصير البرتقال
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MOCKTAILS

موكتيلز

2.0 each

Just Peachy Mojito

Virgin Pinacolada

Fresh Peach, Mint, Lime, Soda Water and Sugar

Coconut Milk and Pineapple Juice

جست بيتشي موهيتو

فيرجن بيناكوالدا

خوخ مع النعناع والاليم وماء الصودا والسكر

حليب جوز الهند وعصير األناناس

Passion Fruit Mojito

Sublime Strawberry Mojito

Passion Fruits, Mint, Lime and Sugar

Fresh Strawberries and a dash of Cordial, Limes,
Soda Water and Sugar

باشن فروت موهيتو

 وسكر، اليم، نعناع،فاكهة الباشن

موهيتو سباليم الفراولة

 تمزج معا ثم يضاف،فراولة طازجة وكورديال واليم وسكر
لها ماء الصودا

Shirley Temple

Sweet Fruit

Ginger Ale and a splash of Grenadine, garnished
with a Maraschino Cherry

Watermelon and Strawberry Syrup blended with
fresh Cranberry Juice

شيرلي تمبل

جينجر ايل وشراب الرمان

All prices are inclusive of 5% VAT

فواكه حلوة

بطيخ أحمر وشراب الفراولة ممزوج مع عصير التوت البري الطازج

 ضريبة القيمة المضافة٪٥ جميع األسعار شاملة

The Atrium Mall - Sar
+973 66006600

Seef Mall - Muharraq
+973 17111151

Carrefour
Bahrain City Centre

