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الـعـشـاء





كل يوم مليء 
بأسباب لالحتفال
احتفل معنا 

جميع األسعار شاملة الضريبة على القيمة الُمضافة
تعلن أبل بيز أنها ال تضمن عدم احتواء وجباتها المعلنة في القائمة على مكونات قد تسبب الحساسية.

يُرجى أخذ هذا األمر بعين اإلعتبار عند إختيار وجباتكم.

يستخدم النظام الغذائي ذو ال 2000 سعرة حرارية كأساس لتقديم المشورة الغذائية الصحية. ومع ذلك, فقد يختلف االحتياج للسعرات الحرارية من شخص 
آلخر. المعلومات الغذائية الواردة في قائمة الطعام صحيحة ودقيقة في تاريخ طباعة القائمة. وقد تختلف بعض المكونات والوصفات قبل طباعة قائمة 

WWW.APPLEBEES.COM الطعام الجديدة مباشرة. تتوافر أحدث المعلومات الغذائية عند الطلب أو عبر
االختالفات والبدائل قد تزداد أو تنقص عن القيم الغذائية المذكورة.



scan with camera

احتفـــل
ببداية الطريق

المقبــالت
دجاج بالعسل 

واّلليمون 

أجنحة الدجاج بوفالو 
 بالعظام

أصابع
حلوم  مثالية

 للمشاركة 



كيسادّيا الدجاج
 شرائح كيسادّيا ساخنة ومحشّوة بالدجاج المشوي مع

 صلصة التشيبوتلي الحامضة، جبنة شيدار وجبنة مونتري جاك
 الُمذابتان، وصلصة بيكو دي غالو المكسيكّية

  668 CAL SR 46  

 336 CAL SR 29

أجنحة الدجاج بدون عظم
 مطهّوة بإحتراف ومغّطاة باختيارك من صلصة الباربيكيو

والعسل أو صلصة البوفالو الكالسيكّية
 1133 CAL SR 48 |           651 CAL SR 29

أجنحة الدجاج بوفالو بالعظام
 مطهّوة بإحتراف ومغّطاة باختيارك من صلصة الباربيكيو

والعسل أو صلصة البوفالو الكالسيكّي
 1307 CAL SR 48

  651 CAL SR 29

أصابع الموزاريال
ذهبّية وُمقرمشة، ُتقّدم مع صلصة البومودورو

 1008 CAL SR 39  

  544 CAL SR 29

تغميسة السبانخ والخرشوف
 تغميسة كريمّية لمحّبي الطعم الراقي، ُتقّدم مع رقائق

التورتيا الُمقرمشة
1008 CAL SR 42

ناتشوز بالجبنة الحاّرة
 رقائق التورتيا المشهورة المغّطاة بطبقاٍت من صلصة اّللحم
 المفروم الحارة، صلصة الساور كريم، الخّس، صلصة بيكو دي

غالو المكسيكّية، مع الجبنة الحاّرة والهالبينو
 838 CAL SR 44

 551 CAL SR 29

مكّعبات ستيك روبيان سريراتشا

حجم كبير
حجم مصغر

 ١٢ قطعة
٦ قطع           

٨ قطع
٤ قطع           

 ١٢ قطعة ٦ قطع

يد
جد

أصابع حلوم 
 أصابع حلوم ذهبّية مقرمشة مع السّماق، صلصة الساور كريم،

النعناع المفروم، حّبات الرّمان الطازجة ودبس الرّمان
905 CAL SR 32

دجاج بالعسل واّلليمون 
 قطع صدر الدجاج الطرّية بصلصة العسل، مع حّبات السمسم،

البصل األخضر وعصرة ليمون
779 CAL SR 44

مكّعبات ستيك 
 مكّعبات ستريبلوين ستيك الطّرية متّبلة بالملح والفلفل

 األسود ومطبوخة بصلصة الزبدة والجبنة الزرقاء الخاصة بنا،
تقّدم مع البصل األخضر

829 CAL SR 62

قرنبيط مقلي ومقرمش 
 القرنبيط المقلي التقليدي بوصفتنا الخاصة مع صلصة

 التشيبوتلي الحامضة، يقّدم مع الطحينة
297 CAL SR 29

روبيان سريراتشا
قطع روبيان مقلّية، ُمقرمشة وُمغّطاة بصلصة سريراتشا الحاّرة 

واّللذيذة
667 CAL SR 47

كالماري مقلي
مع الهالبينو وصوص الليمون بالزيت والمارينارا

697 CAL SR 32

طبق المقّبالت
 باقة ُمختارة من أشهر وألّذ مقّبالتنا: تغميسة السبانخ

والخرشوف، أصابع الموزاريال، كيسادّيا الدجاج، وأجنحة الدجاج
2371 CAL SR 75

تشيبس وصلصة
تشيبس تورتّيا مع صلصة التشيبوتلي

752 CAL SR 23

حجم كبير
حجم مصغر





 طبق المقّبالت

 باقة ُمختارة من أشهر وألّذ مقّبالتنا:
 تغميسة السبانخ والخرشوف، أصابع
 الموزاريال، كيسادّيا الدجاج، وأجنحة

 الدجاج
2371 CAL SR 75



scan with camera

سلطة الدجاج 
والكايل

سلطة السبانخ والفراولة
 مع الدجاج

احتفـــل
بالطازج

السلطات

سلطات 
طازجة
يومــيــًا



سلطة فيستا الدجاج
 إســتمتعوا بمزيــٍج لذيــذ مــن الخــس المفــروم، الدجــاج المشــوّي
 بتتبيلــة الشيميشــوري، والــذرة، مــع صلصــة الفاصوليــا الســوداء،
 رقائــق التورتّيــا، جبنــة شــيدار البيضــاء، الفلفــل األحمــر، البصــل

وصلصــة الهالبينــو الحــاّرة
852 CAL SR 47 |                     1410 CAL SR 62  

 سلطة سيزر الدجاج المشوي
 شــرائح صــدر دجــاج مشــوّي يقــّدم مــع الخــّس، تتبيلــة ســيزر بالثــوم

 الشــهيرة، قطــع الخبــز المحّمــص، وجبنــة البارميــزان
  396 CAL SR 36 |                  785 CAL SR 42

 سلطة الروبيان والكينوا

 بالسريراتشا الحاّرة
 سلطة بخلطة مكسيكّية! كينوا مطبوخة، كايل، روبيان متّبل

 ومقلّي بالزبدة، أفوكادو، فاصوليا سوداء، ذرة، صلصة الطماطم
 الطازجة والبصل األحمر، مع البقدونس والكزبرة المفرومة، تقّدم
 مع صلصة الزيت والخل، صلصة سريراتشا الحارة وشريحة ليمون

أخضر
573 CAL SR 57

 سلطة البحر المتوّسط
 سلطة خفيفة ولذيذة! كينوا، كايل، جبنة الحّلوم، زيتون أسود،

 طماطم كرزّية وبصل أحمر، تقّدم مع الصلصة المتوّسطية
المنعشة

595 CAL SR 39 

سلطة الدجاج والكايل
 لمحّبي البروتينات! دجاج مشوي، كايل، كينوا، جوز، زبيب أسود

مجّفف، خيار وتّفاح أخضر مع صلصة الخّل البلسمي
1272 CAL SR 54

سلطة السبانخ والفراولة
 مع الدجاج

 سلطة بطعٍم حلو! كايل، جبنة الحّلوم، جبنة البارميزان، فراولة
 طازجة، جوز ُمكرمل وبصل أحمر في صلصة توت العّليق مع الخّل

البلسمي
657 CAL SR 44

 سلطة الروبيان والكينوا

 بالسريراتشا الحاّرة

 حجم كبير

 حجم كبير

حجم مصغر 

حجم مصغر 

يد
جد

سلطة فيستا الدجاج



شوربة الطماطم والريحان 
ساخنة ولذيذة
242 CAL SR 22

شوربة الفطر 
كريمّية وغنّية بالّنكهات

316 CAL SR 22

شوربة اليوم
إسأل النادل عن شوربة اليوم

SR 22

scan with camera

شوربة
 الفطر 

احتفـــل بالحرارة
الشوربات

الشوربات
ُتعد

يومــيــًا



شوربة الطماطم 
والريحان 



مونستر تشيكن برجر

مالحظه :يتم تحضير األصناف الُمرّمزة بعالمة (*) وفق رغبتكم. قد يزيد استهالككم لّلحم،الدجاج،ثمار البحار،الصدف أو البيض النّيء أو غير المطهّو جّيدًا من 
خطر تعّرضكم لألمراض التي تتسّبب بها األطعمة ال سّيما إذا كنتم تعانون من حاالت مرضّية خاّصة.

احتفـــل
بلقمة هنية

البرجـر



كاوبوي برجر*
 برجر أمريكّي بطعمها األصلي! خبز بريوش، لحم بقري مقّدد،
 صلصة الباربيكيو، جبنة شيدار البيضاء، حلقات البصل المقلّية،

 خّس، طماطم، بصل ومخّلل
1753 CAL SR 49

 كيسادّيا برجر*
 برجر بالطعم المكسيكي! صلصة مكسي رانش، صلصة بيكو

 دي غالو المكسيكّية، خّس، وجبنة شيدار جاك
1379 CAL SR 56

تشيز برجر كالسيك* 
1511 CAL SR 46

SR 6  إضافة شرائح اّللحم البقري الُمقّدد 
SR 6   إضافة فلفل

مونستر تشيكن برجر
صدر دجاج مقرمش كبير مع صلصة البوفالو المشهورة، خس، 

طماطم، بصل
1443 CAL SR 46

تشيز برجر ساليدرز*
 ثالث قطع ساليدرز المشهورة من أبل بيز تقّدم مع صلصتنا

 الخاّصة الُمحّضرة في مطبخنا، شرائح الجبنة والبصل
1671 CAL SR 44

 كيسادّيا برجركاوبوي برجر



scan with camera

احتفـــل
بعالمات الشوي

ستيـــك

ريب آي ستيك



 بطاطس مشوية 
345 CAL SR 14

صلصة التشيلي الحار
246 CAL SR 13 

تغميسة السبانخ
930 CAL SR 12

سلطة الملفوف
840 CAL SR 6 

بطاطس مهروسة
 454 CAL SR 16

 سّلة بطاطس مقلّية 

420 CAL SR 12

 حلقات البصل 

771 CAL SR 12

 خضروات

89 CAL SR 8

 روبيان مع جبنة
 البارميزان

152 CAL SR 24

أرز 
269 CAL SR 10

ذرة 
428 CAL SR 10

بطاطس محّمرة
326 CAL SR9

مالحظه :يتم تحضير األصناف الُمرّمزة بعالمة (*) وفق رغبتكم. قد يزيد استهالككم لّلحم،الدجاج،ثمار البحار،الصدف أو البيض النّيء أو غير المطهّو جّيدًا من 
خطر تعّرضكم لألمراض التي تتسّبب بها األطعمة ال سّيما إذا كنتم تعانون من حاالت مرضّية خاّصة.

أضف إلى الستيك
صلصة الفلفل

81 CAL SR 6 

صلصة الفطر  
179 CAL SR 6 

 سوتيه الفطر

85 CAL SR 9 

 بصل مشوّي
53 CAL SR 6 

األطباق الجانبية متوفرة فقط مع طلب رئيسي

 ستيك تاندرلوين* جديد
 ستيك طرّي ومتّبل بالملح والفلفل األسود، مطبوخ بالزبدة

 اّللذيذة ويقّدم مع الخضراوات، البطاطس المحّمرة، وإختياركم
من صلصة الفلفل أو صلصة الفطر

963 CAL SR 142

ريب آي ستيك* ٣٤0 جم
خيار كالسيكّي ال يقاوم! ريب آي ستيك ُيقّدم مع البطاطس 

المهروسة بالثوم وباقة من الخضار السوتيه
847 CAL SR 138

ستيك تاندرلوين



scan with camera

 ستريبلوين ستيك

هاوس بالفطر

 كاوبوي ريب آي

بورتوبيلو ستيك



 ستريبلوين ستيك هاوس

 بالفطر* 22٧ جم
 ستريبلوين ستيك بتوابل الحارة، ُيقّدم مع صلصة الفطر الرائعة

 ،والبطاطس المهروسة مع خضار السوتيهة
1092 CAL SR 108

 ستريبلوين ستيك* 22٧ جم
 ستريبلوين ستيك مشّوي، ُيقّدم مع البطاطس المهروسة وباقة

من الخضار السوتيه
1718 CAL SR 98

 كاوبوي ريب آي بورتوبيلو ستيك*

٤٥٤ جم
 ستيك ريب آي مع العظم على الطريقة األمريكّية، غّني بالّنكهات
 ومتّبل بالملح والفلفل، ُيقّدم مع فطر بورتوبيلو السوتيه، صلصة
ديمي غالس بالفلفل وقطعة من البطاطس المشوّية الساخنة

1713 CAL SR 164

صلصة التشيلي الحار
246 CAL SR 12 

بطاطس مشوية 
 345 CAL SR 14

سلطة الملفوف
840 CAL SR 6 

تغميسة السبانخ
930 CAL SR 12

 سّلة بطاطس مقلّية 

420 CAL SR 12

بطاطس مهروسة
454 CAL SR 16

 خضروات

89 CAL SR 8

 حلقات البصل 

771 CAL SR 12

أرز 
269 CAL SR 10

 روبيان مع جبنة
 البارميزان

152 CAL SR 24

بطاطس محّمرة
326 CAL SR 9

ذرة 
428 CAL SR 10

مالحظه :يتم تحضير األصناف الُمرّمزة بعالمة (*) وفق رغبتكم. قد يزيد استهالككم لّلحم،الدجاج،ثمار البحار،الصدف أو البيض النّيء أو غير المطهّو جّيدًا من 
خطر تعّرضكم لألمراض التي تتسّبب بها األطعمة ال سّيما إذا كنتم تعانون من حاالت مرضّية خاّصة.

احتفـــل
بعالمات الشوي

ستيـــك

األطباق الجانبية متوفرة فقط مع طلب رئيسي

أضف إلى الستيك
صلصة الفلفل

81 CAL SR 6 

صلصة الفطر  
179 CAL SR 6 

 سوتيه الفطر

85 CAL SR 9 

 بصل مشوّي
53 CAL SR 6 



scan with camera

احتفـــل الى
ما ال نهايـة

اضالع



ضلوع ُمغّطاة بطبقَتين من الصلصة 
الشهّية )٧ اضالع( 

 الوجبة المثالّية لمحّبي اّللحم! ضلوع مغّطاة بطبقتين غنّيتين من
 صلصة الباربيكيو مع التوابل السّرية، مغّمسة بصلصة من إختياركم،
 وُتقّدم مع سلطة الملفوف بالمايونيز اّللذيذة والبطاطس المقلّية

الذهبّية
2968 CAL SR 175

ضلوع ُمغّطاة بطبقَتين من الصلصة 
الشهّية )٣ اضالع( 

 1611 CAL SR 88

إختاروا الصلصة 
المفّضلة لديكم  

 صلصة كوريان باربيكيو
)نكهةالتوابل اآلسيوّية( 

 صلصة هوني باربيكيو
)نكهة الباربيكيو الكالسيكي(

صلصة التشيلي الحار
246 CAL SR 13 

سلطة الملفوف
840 CAL SR 6 

 سّلة بطاطس مقلّية 

420 CAL SR 12

 خضروات

89 CAL SR 8

أرز 
269 CAL SR 10

بطاطس محّمرة
326 CAL SR 9

بطاطس مشوية 
 345 CAL SR 14

تغميسة السبانخ
930 CAL SR 12

بطاطس مهروسة
454 CAL SR 16

 حلقات البصل 

771 CAL SR 12

 روبيان مع جبنة
 البارميزان

152 CAL SR 24

ذرة 
428 CAL SR 10

األطباق الجانبية متوفرة فقط مع طلب رئيسي



احتفـــل بالمذاق 
اللذيذ

الدجاج

دجاج
 بالفطر 

دجاج بصلصة
البومودورو



 دجاج بالفطر
 صدر دجاج طرّي ولذيذ متّبل بالملح، الفلفل األسود وإكليل الجبل،

 ومغّطى بجبنتي الموزارياّل والبارميزان الُمذابتين والبقدونس
 المفروم، يقّدم مع الفطر بالزبدة، الخضراوات، األرز األبيض وصلصة

الفطر
1,272 CAL SR 60

دجاج بصلصة
 البومودورو

 صدر الدجاج المتّبل ومغّطى بجبنتي الموزارياّل والبارميزان
الُمذابتين والبقدونس المفروم، يقّدم  بصلصة البومودورو

 والفطر الُمقّلى بالزبدة، مع الخضراوات باألرز األبيض 
1,352 CAL SR 60

طبق أصابع الدجاج
 من األطباق المفّضلة لدى الكبار والصغار أصابع دجاج مقلّية

 بالبقسماط، ُتقّدم مع البطاطس المقلّية، سلطة الملفوف
  بالمايونيز وصلصة العسل والخردل

      1308 CAL SR 45  |                1656 CAL SR 58

كاونتري فرايد تشيكن
 من األطباق المفّضلة لدى محّبي الدجاج المقلّي، صدر دجاج

 بالبقسماط، منزوع العظم، ُيقّدم مع البطاطس المهروسة، صلصة
 كاونتري جرايفي، وباقة من الخضراوات الموسمّية

982 CAL SR 58

دجاج فيستا اليم
 إّنه إحتفال النكهات، صدر دجاج مشوّي ومتّبل بصلصة اّلليمون

 الحامض ومحّضر على طريقة الفيستا، ُيقّدم مع المكسي رانش
 وجبنة شيدار جاك، رقائق التورتّيا الُمقرمشة، األرز المكسيكي،

 وصلصة بيكو دي غالو المكسيكّية الطازجة
896 CAL SR 58

حجم مصغر  حجم كامل

جديد

طبق أصابع
الدجاج

دجاج فيستا
اليم 

 كاونتري فرايد

تشيكن



احتفـــل بأحلى 
صوت

السيزلينغ



فونديدو الدجاج
 وصفــة تــذوب بالفــّم! اســتمتعوا بقطــع صــدر الدجــاج المشــوّية
 والشــهّية المتّبلــة بصلصــة التشــيبوتلي الحامضــة، مــع جبنتــي
البطاطــس مــع  ُتقــّدم  الُمذابتــان،  جــاك  وشــيدار   البارميــزان 

  المحمــرة، البصــل ســوتيه بالزبــدة والفلفــل المشــوّي
659 CAL SR 55

ستيك ُمقّلى بالفطر
 ستريبلوين ستيك اّللذيذ، ُيقّدم مع صلصة كريمة الفطر، البطاطس

  المهروسة مع البصل والفطر الُمقّلى بالزبدة
846 CAL SR 112

  فهيتا
 944 CAL SR 96

  766 CAL SR 78

 841 CAL SR 96

 ُتقّدم مع األرز المكسيكي، البصل سوتيه بالزبدة، الفلفل األحمر، فلفل
 بوبالنو المحّمر، جبنة شيدار البيضاء، الخّس، كريم  الحامضة، صلصة

بيكو دي غالو المكسيكّية، وخبز التورتّيا

لحم
دجاح

لحم و دجاج

ستيك ُمقّلى
بالفطر

فونديدو
الدجاج 



 سمك السلمون 

  التشيبوتلي

 طبق السمك والبطاطس

المقلّية الشهير

احتفـــل
بصيد جيد 

المأكوالت البحرّية



روبيان تريو

روبيان تريو
 الطبق الثالثّي المثالّي! يأتي مع روبيان مغّطى بالبانكو،

سيخ من الروبيان المتّبل بالّثوم، وروبيان بصلصة اإلسكامبي
 ُيقّدم مع األرز األبيض والخضار السوتيه

1141 CAL SR 106

روبيان دوبل كرانش
 طبق القرمشة الذيذة روبيان مقلي يقدم مع البطاطس و

سلطة الملفوف
1522 CAL SR 71

  سمك السلمون التشيبوتلي 
 فيليه سلمون مشوّي مع صلصة الفطر، ُيقّدم مع أرز بريمافيرا

وتوابل اّلليمون الحامضة الحاّرة
1108 CAL SR 82

جديد
 طبق السمك والبطاطس المقلّية الشهير

 فيليه سمك مقلي ومقرمش، يقّدم مع البطاطس المقلّية، صلصة الثوم
وشريحة من اّلليمون

907 CAL SR 76



احتفـــل
بالباستـا الفيستـا

الباستا

 طبق الدجاج بالبرمازان

الكالسيكي



 الفيتوتشيني مع الروبيان على
طريقة كايجن

 معكرونة الفيتوتشيني مع الروبيان الُمقّلى بالزبدة والُمبّهر في
 صلصة كايجن ألفريدو، مع البصل، الفلفل األحمر واألخضر، وجبنة

البارميزان
 ُتقّدم مع الخبز المحّمص

816 CAL SR 76

 الفيتوتشيني بالدجاج مع 
الكاربونارا

 معكرونة الفيتوتشيني، مع صدر دجاج  مشوّي، الكاربونارا، الفلفل
 األحمر، البازالء، اّللحم البقري المقّدد، الطماطم الكرزّية، البصل،

وجبنة البارميزان المبروشة. ُتقّدم مع الخبز المحّمص
1808 CAL SR 66

معكرونة بيني بالدجاج
 والثالث أجبان

 معكرونة بيني تغطّيها ثالثة أنواع من الجبنة اإليطالّية، مع
 الدجاج المشوّي، البروشيتا، الريحان الطازج، وصلصة ألفريدو

الكريمّية ُتقّدم مع الخبز المحّمص
963 CAL SR 65

 طبق الدجاج بالبرمازان

الكالسيكي
 طبق إيطالي كالسيكي مع معكرونه الفيتوتشيني

 و الدجاج المقرمش المغطى بطبقة غنية من صلصه
 البومودورو بالطماطم الساخنة، جبنتي الموزرال والبرمزان

المذابتين ورشه من البقدونس الطازج
1243 CAL SR 55

معكرونة بيني بالدجاج
والثالث أجبان

 الفيتوتشيني مع الروبيان
على طريقة كايجن



ستيك ريب آي وروبيان 
متّبل بالثوم والحّر 

918 CAL SR 154

سمك السلمون و 
روبيان مقلي 

1826 CAL SR 132

الكومبوز
الشهيرة



احتفـــل
ببعض من هذا،

وبعض من
ذاك

ستيك
وروبيان

871 CAL SR 142

ضلوع عجل 
وروبيان 

3200 CAL SR 142






