
All Prices Are Inclusive of %15 VAT. 
  Men need about 2,500 calories, women need about 2,000 

calories and children need about 1800 calories a day.
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TO SEE MENU IMAGES

اإلضافات

بصل مقرمش

بصل مكرمل

جبنة

(148 CAL)

(37 CAL)

(107 CAL)

5

5

5

بيكن

بيض

مشروم

7

4

7

(106 CAL)

(84 CAL)

(48 CAL)

فرايز

بطاطس سنشري الخاصة,  تقطع طازجة في المطعم
9SR كالسيك فرايز

(319)

بطاطس مقلية مع بهارات الكيجن الخاصة
14SR كيجن سبايسي فرايز 

(341)

بطاطس مقلية مع زيت الكمأة السوداء وجبنة البارمزان 
15SR بارميزان ترفل فرايز

(424)

مشروبات

17SR (183) فزي ليمون منت

17SR (203) فزي واترملن

12SR (76)ايس تي

19SR (615)ملكشيك

19SR (805) بينتبتر شيك

18SR (159) عصير برتقال

10SR (160) صودا

4SR (0)مياة

برجرز

ك
سي

كال
ل

ش
سبي

ت
داي

 لحم سنشري،  جبنة سويسرية، خس، طماطم، بصل أبيض 
وصوص سنشري الخاص

32SR سنشري

(1086)

 لحم سنشري، جبنة صفراء، خس، طماطم، بصل أبيض، مخلل
وصوص سنشري برجر الخاص

27SR كالسيك

(790)

 صدر دجاج  مقرمش،  شريحة جبنة صفراء،  مخلل خيار، خس
 وصوص سنشري برجر الخاص

25SR كرسبي تشكن

(814)

 صدر دجاج مشوي، جبنة سويسرية، خس، طماطم، بصل أبيض 
وصوص سنشري برجر الخاص

26SR جرلد تشكن

(786)

 خبز الكيتو، اختيارك من اللحم او الدجاج المشوي، شريحة جبن 
أبيض، بصل، طماطم، خس وصوص سنشري الخاص

39SR كيتو برجر

(806)

 اختيارك من اللحم او الدجاج المشوي، جبنة سويسرية، خس،
 طماطم، بصل ابيض، وصوص سنشري برجر الخاص، ملفوفه

بالخس

33SR لتس راب برجر

(758)

 قطعتين لحمة سنشري, جبنة تشدر, خس, طماطم, بصل
أبيض, صوص فارم الخاص

31SR فارم
جد يد

(993)

 لحمة سنشري، جبنة تشيدر، بصل مقرمش، مخلل، هالبينو،
صوص السنشري، خبز سبايسي خاص

35SR سبايسي

(968)

 دجاج مشوي، جرجير،  مخلل، بصل مقرمش وصوص الثوم
االسود

36SR بالك جارلك

(750)

 لحم سنشري، صوص ترفل، بصل مقرمش، شريحة جبن، مخلل
خيار، خس وحبة سوداء على الخبز

33SR ترفل

(824)

ستارترز

جمبري مقلي وصوص الميبل الحلو الحار
34SR ميبل سيراتشا شرمب

(533)

اجنحة دجاج مقلية، عسل، ليمون وصوص رانش الخاص
27SR ليمون ونجز

(502)

جمبري مقلي وصوص البانق بانق الخاص
33SR بانق بانق شرمب

(1181)

22SR 

(362) اصابع الموزوريال وصوص الرانش
رانش تشيز ستكس

22SR 

(792)  صدور الدجاج المقرمشه وصوص سنشري برجر الخاص
كرسبي تشكن ستربس

25SR 

 بطاطس سنشري الخاصة,  تقطع طازجة في المطعم, بصل
مكرمل, لحم مقدد, سنشري صوص

تشيزي ستايل

(878)

 قطعة لحم محشوة جبنة موزريال، جبنة تشيدر وبصل أخضر
32SR اكستريم تشيز

(734)

صدر دجاج مقلي، ملفوف وصوص سنشري برجر الخاص
34SR كرسبي سبايسي تشكن

(1113)

https://www.centuryburger.com/menu-gallery

