
STARTERS
19Jimmy’s Edamame 

جيميز ادامامي
Served with Jimmy’s Spices
يقدم مع بهارات جيميز الخاصة

19Dynamite Prawns 
ربيان ديناميت

19Mussels – 4 pcs 
ّمحار-٤قطع
Spicy Tomato Chili Mussels
محار بصلصة الطماطم والفلفل الحارة

19Mussels – 4 pcs 
ّمحار-٤قطع
Spicy Tomato Chili Mussels
محار بصلصة الكريمة والثوم

19Calamari Rings 
حلقات الكاالماري
Grilled or Crumbed
مشوية أو مقلية بالبقسماط

16Fish Fingers – 4 pcs 
أصابع السمك المقلية - ٤ قطع

MAIN
37Grilled Killer Prawns

10 pcs 
ربيان كيلر مشوي
10 grilled medium Prawns, served with Rice or Fries

١٠ قطع ربيان من الحجم المتوسط، مشوية، وتقدم مع الرز أو 
البطاطس المقلية

COMBOS
39Prawns and Calamari

6 pcs 
٦قطع - ربيان وكاالماري
Served with Rice or Fries
يقدم مع الرز أو البطاطس المقلية

37Crumbed Killer
Prawns - 10 pcs 
ربيان كيلر مشوي
10 crumbed medium Prawns, served with Rice or 
Fries
 ١٠ قطع ربيان من الحجم المتوسط، مقلية بالبقسماط، وتقدم مع
الرز أو البطاطس المقلية

29Fish and Chips 
فيش أند جيبس

35Jimmy’s Dyno Sliders 
جيميز داينو ساليدرز
2 Crumbed Prawn Sliders with Cheese, Lettuce, and 
Dynamite Sauce
 قطعتين من ساليدرز الربيان المقلي بالبقسماط مع الجبن والخس
وصلصة الديناميت

FOR THE LITTLE ONES
19Crumbed Killer Prawns 

ربيان مقلي بالبقسماط
10 grilled medium Prawns, served with Rice or Fries
 ١٠ قطع ربيان من الحجم المتوسط، مشوية، وتقدم مع الرز أو
البطاطس المقلية

19Fried Fish Fingers 
أصابع السمك المقلية
Served with Fries and drink
يقدم مع البطاطس المقلية ومشروب صغير

19Prawn Slider 
ساليدر الربيان
1slider, served with Fries and drink
قطعة ساليدر واحدة تقدم مع البطاطس المقلية ومشروب صغير

39Prawns and Fillet of
Fish - 6 pcs 
٦قطع - ربيان وشريحة سمك
Served with Rice or Fries
يقدم مع الرز أو البطاطس المقلية

99Grilled Prawn Fiesta
Fiesta
ربيان فييستا مشوي
20 Grilled Medium Prawns, served with 2 
sides (Rice or Fries), our Trio of Sauces, 
and 2 Soft Drinks

2٠ قطعة ربيان متوسط الحجم، مشوية وتقدم مع 
طبقين جانبيين )رز أو بطاطس مقلية(، صلصات 
جيميز الثالثية، ومشروبين غازيين

99Crumbed Prawn
Fiesta
ربيان فييستا مقلي بالبقسماط
20 Crumbed Medium Prawns, served 
with 2 sides (Rice or Fries), Tartar Sauce, 
and 2 Soft Drinks

2٠ قطعة ربيان متوسط الحجم، مقلية بالبقسماط 
وتقدم مع طبقين جانبيين )رز أو بطاطس مقلية(، 
صلصة التارتار، ومشروبين غازيين

110Crumby Combo
كرمبي كومبو مقلية بالبقسماط
18 Crumbed Medium Prawns, 4 Fish 
Fingers, Crumbed Calamari, served with 
2 sides (Rice or Fries), Tartar Sauce, and 
2 Soft Drinks

١8 قطعة ربيان متوسط الحجم مقلية بالبقسماط، 4 
أصابع سمك مقلية، كاالماري مقلي، يقدم مع طبقين 
جانبيين (رز أو بطاطس مقلية)، صلصلة التارتار، 
ومشروبين غازيين

110Seafood
Combo All Grilled 
سي فود كومبو مشوي
18 Medium Prawns, Fillet of Fish, and 
Grilled Calamari, served with 2 sides 
(Rice or Fries), our Trio of Sauces, and 2 
Soft Drinks

١8 قطعة ربيان متوسط الحجم مشوية، شريحة 
سمك مشوية، كاالماري مشوي، يقدم مع طبقين 
جانبيين (رز أو بطاطس مقلية)، صلصات جيميز 
الثالثية، ومشروبين غازيين



KILLER SUSHI

28

Sashimi - 5 pcs 
ساشيمي - ٥ قطع
Salmon
سلمون

Tuna
تونا

32

25

California Rolls - 6 pcs 
كالفورنيا رولز - ٦ قطع
Vegetarian
خضار
Prawn
ربيان

28
Crab
قباقب

25

Salmon
سلمون

Tuna
تونا

28

30

30Jimmy’s Special - 6 pcs 
جيميز سبيشيل - ٦قطع
Prawn Tempura, Cucumber and Japanese 
Mayo Roll, drizzled with Sweet Chili Sauce
 ربيان تيمبورا وخيار ومايونيز ياباني داخل الرول، مرشوش
بصلصة الفلفل الحار الحلوة

SPECIAL ROLLS

35Jimmy’s Prawn Deluxe - 6 pcs 
ربيان جيميز ديلوكس - ٦قطع
Prawn Tempura and Cream Cheese Roll, topped 
with Crumbed Prawn and drizzled with Tempura 
Sauce
 ربيان تيمبورا وجبنة الكريمة داخل الرول، مغطى بكرات الربيان
المقلي بالبقسماط، ومرشوش بصلصة التيمبورا

32Volcano Salmon Roll - 6 pcs 
فولكينو السلمون - ٦قطع
Crab, Cucumber and Mango Roll, topped with 
chopped Spicy Salmon and Sesame Seeds
 قباقب وخيار ومانجو داخل الرول، مغطى بشرائح السلمون الحار
والسمسم

32Volcano Salmon Roll - 6 pcs 
فولكينو السلمون - ٦قطع
Crab, Cucumber and Mango Roll, topped with 
chopped Spicy Salmon and Sesame Seeds
 قباقب وخيار ومانجو داخل الرول، مغطى بشرائح السلمون الحار
والسمسم

32Spicy Tuna Roll - 6 pcs 
تونا حارة - ٦قطع
Tuna, Spring Onions and Spicy Mayo Roll, topped 
with Tobiko
تونا، بصل أخضر، ومايونيز حار داخل الرول، مغطى بالتوبيكو

SIDES
12White Rice 

رز أبيض

12Fries 
بطاطس مقلية

12Onion Rings 
حلقات البصل

14Corn 
ذرة

EXTRAS
5Tartar Sauce 

صلصة التارتار

5Sweet Chili Sauce 
صلصة الفلفل الحار الحلوة

12Trio of Sauces 
صلصات جيميز الثالثية

DRINKS

MOCKTAILS
14Blue Lemonade 

ليمونادا أزرق
14Passion Fruit Lemonade 

باشن فروت مع الليمونادا
14Strawberry Lemonade 

فراولة مع الليمونادا
14Kiwi, Lime and lemonade 

كيوي وحامض الليمون مع الليمونادا

JUICE
13Orange 

برتقال
12Lemon 

ليمون
13Lemon Mint 

ليمون بالنعناع

ICE TEA
7Lemon 

ليمون
7Peach 

خوخ

SOFT DRINKS
6Pepsi/Pepsi Diet 

بيبسي/بيبسي دايت
67UP 

سفن آب
6Mountain Dew 

ماونتن ديو
6Miranda Orange 

ميرندا برتقال
4Still Water 

مياه معدنية


