
أطفيء جوعك داخل هذا المنيو
Blow your hunger inside this menu



2 1

Home-made beef patty loaded with 
cheese, bacon and mushroom along 
with special sauce and fries.

الصلصة  و  المشروم،  و  الجبن،  مع  تقدم  البقر  لحوم 
والبطاطس المقلية. 

APPLE GRILLED BEEF BURGER
 أبل برجر  اللحم المشوي 

  WESTERN GRILLED BEEF BURGER
  برجر اللحم المشوي الغربي  

Home-made beef patty with cheese and 
topped with slices of beef steaks and 
served with special sauce and fries. 

فطيرة لحوم البقر تقدم مع الجبن عليها شرائح من اللحم 
البقري وتقدم مع صلصة خاصة و بطاطاس مقلية. 

STEAK BEEF BURGER
ستيك بيف برجر

MAIN DISHES
الرئيســيــة األطبـاق  

Weight
 الوزن

150 g
120 g
70 g8 SR

17 SR

23 SR29 SR

22 SR

14 SR

Single
 سينقل

Single
 سينقل

Single
 سينقل

Jumbo
 جامبو

Weight
 الوزن

Weight
 الوزن

150 g

150 g

120 g

120 g

19 SR

19 SR

26 SR

26 SR

32 SR

32 SR

26 SR

26 SR

Jumbo
 جامبو

Jumbo
 جامبو

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

2 1

Home-made beef patty with cheese, 
lettuce, and home-made special sauce 
and fries. 

و  والخس،  الجبن،  مع  تقدم  منزليا  المصنوعة  اللحم  فطيرة 
الصلصة الخاصة و البطاطاس المقلية.



4 3

Breaded chicken breast deep fried 
with melted cheese on top served with 
special sauce and fries. 

تقدم مع صلصة خاصة  المذابة  الجبنة  المقلي مع  الدجاج 
وبطاطس مقلية. 

 CRISPY CHICKEN BURGER
برجر الدجاج المقلي 

Small pieces of burgers served with 
special sauce and fries. 

قطع صغيرة من البرجر تقدم مع الصلصة الخاصة والبطاطس 
المقلية.

Medium-sized burgers in colored buns 
with special sauce and fries.

برجر متوسط الحجم في الكعك الملون مع الصلصة الخاصة 
والبطاطس المقلية. 

MINI BURGER (Beef or Chicken)
          ميني برجر أبل )لحم أو دجاج(

APPLE COLORED BURGERS
برجر أبل الملون 

Marinated chicken breast in a fresh bun 
with cheese, lettuce and tomato served 
with special sauce and fries.  

صدر الدجاج المتبل في خبز طازج تقدم مع الجبن، والخس 
والطماطم مع صلصة خاصة وبطاطس مقلية.

GRILLED CHICKEN BURGER
برجر الدجاج المشوي 

Weight
 الوزن

150 g
120 g
70 g8 SR

15 SR

20 SR25 SR

20 SR

14 SR

Jumbo
 جامبو

Weight
 الوزن

150 g19 SR26 SR

Jumbo
 جامبو

22 SR

22 SR

Single
 سينقل

Single
 سينقل

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

4 3



6 5

Marinated chicken strips in a long bun 
served with a special sauce and fries. 

الطازج  الخبز  مع  تقدم  المتبل  الدجاج  شرائح 
المقلية.  والبطاطس  الخاصة  والصلصة 

CHICKEN SANDWICH 
ساندويتش الدجاج 

Beef steak strips/slices in a long bun 
served with special sauce and fries.

الصلصة  مع  تقدم  طازج  خبز  مع  البقر  لحم  شرائح 
المقلية.  والبطاطس  الخاصة 

 STEAK SANDWICH
ساندويتش ستيك

 GRILLED SUPER HOTDOG
مشويات الهوت دوج الرائعة

Fish fillet in a fresh bun served with 
special sauce and fries.
 
الخاصة  الصلصة  مع  تقدم  و  الطازج  الخبز  مع  السمك 

المقلية. والبطاطس 

GRILLED FISH BURGER
برجر السمك المشوي 

22 SR

18 SR

22 SR

18 SR

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

6 5



8 7

High quality steak cut beef served with 
side veggies and special mushroom 
sauce. 

و  الخضار  مع  تقدم  التي  و  عالية  جودة  ذات  لحم  شرائح 
صلصة المشروم الخاصة. 

Apple Grilled Beef Steak
ستيك اللحم المشوي أبل 

Portion cut salmon fillet served with 
special sauce and side veggies. 

خاصة  صلصة  مع  تقدم  فيليه  سلمون  سمك  قطعة 
وخضار. 

Grilled chicken breast served with side 
veggies and Special mushroom sauce. 

صلصة  و  الخضروات   مع  يقدم  مشوي  دجاج  صدر 
الخاصة.  المشروم 

 Apple Grilled Salmon Steak
ستيك سمك السلمون المشوي أبل

 Apple Grilled Chicken Steak
ستيك الدجاج المشوي أبل 

STEAKS
ستــــيك

60 SR

55 SR

40 SR

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

8 7



10 9

Deep fried strips of chicken breast 
served with sauce and fries. 

صلصة  مع  تقدم  الدجاج  صدر  من  بالزيت  مقلية  شرائح 
مقلية. بطاطاس  و 

 CHICKEN TENDERS
وجبة الدجاج 

Meal for kids (2 pieces mini colored 
burgers with chicken strips) served 
with special sauce and fries. 

شرائح  مع  ملون  صغير  برجر  )قطعتين  لألطفال  وجبة 
مقلية. وبطاطس  خاصة  صلصة  مع  تقدم  الدجاج( 

Breaded shrimps coated in a slightly 
spicy sauce. 

الجمبري المقلي المكسو بطبقة من الصلصة الحارة قليال. 

  APPLE KIDDIE MEAL
وجبة أبل لألطفال 

  SHRIMP BITE (Dynamite Shrimp)
وجبة  الجمبري )ديناميت شريمب( 

APPETIZERS & 
SIDE DISHES

المقبالت و األطباق األخرى

18 SR

18 SR

26 SR

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

10 9



12 11

 
8 pcs cheese sticks served with 
marinara sauce. 

المارينارا.  صلصة  مع  تقدم  الجبن  أصابع  من  قطع   8

Special grilled chicken wrapped with 
tortilla. 

الدجاج المشوي الخاص الملفوف مع التورتيال. 

  MOZARELLA STICKS
أصابع بجبن الموزاريال 

APPLE SPECIAL CHICKEN QUESADILLAS
طبق كسادياء الدجاج الخاص أبل 

8 pcs spicy cheese sticks served with 
special sauce.

خاصة.  صلصة  مع  تقدم  الحار  الجبن  أصابع  من  قطع   8

10 pcs spicy pcs boneless marinated 
chicken coated with honey bbq or 
buffalo sauce. 

الصلصة.  أو  بالعسل  مغلفة  مخلية   متبلة  دجاج  قطع   10

JALAPENO CHEESE STICKS
أصابع جالبينو بالجبنة 

  BONELESS WINGS
أجنحة مخلية  

16 SR

15 SR

15 SR

20 SR

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

12 11



14 13

Marinated grilled chicken with garden 
salad topped with Caesar dressing. 

مع  تقدم  الخضراء  السلطة  مع  المتبل  المشوي  الدجاج 
حلوى القيصر.

Mixed seafood with garden salad 
topped with special sauce.

المأكوالت البحرية المتنوعة مع السلطة الخضراء تقدم مع 
صلصة خاصة. 

 CHICKEN CAESAR SALAD
سلطة قيصر الفراخ 

  SEAFOOD SALAD
سلطة السيفود 

Marinated grilled chicken with garden 
salad topped with Special dressing. 

الدجاج المشوي المتبل مع سلطة خضراء تقدم مع حلوى 
خاصة.

Fried nachos topped with special sauce 
and melted cheese. 

مقرمشات مقلية تقدم مع صلصة خاصة و جبن مذاب. 

  CHICKEN GARDEN SALAD
سلطة الدجاج الخضراء 

  NACHOS
 المقرمشات  

17 SR

17 SR

17 SR

16 SR

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

14 13



16 15

Topped with melted cheese and bacon. 

تقدم مع الجبن المذاب واللحم المقدد. 

High quality fries topped with beef 
sauce and melted cheese.

اللحم  بصلصة  مغطاة  الجودة  عالية  مقلية  بطاطاس 
المذاب.  والجبن 

 POTATO WEDGES
بطاطا ويدجس  CHILI CHEESE FRIES

جبن الفلفل الحار المقلي 

9 SR9 SR

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

16 15



18 17

NEW SPEcIAl 
MEAl

الوجبة الجديدة المميزة

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

Shawarma with mushroom sauce
& CHEESE FROM APPLE BURGER.

شاورما عربي من أبل برغر بصوص الماشروم والجبن.

Arabic Shawarma 
 الشاورما العربي

Single
 سينقل

Weight
 الوزن

Meat/اللحم

Chiken/8الدجاج SR

10 SR14 SR

12 SR

Jumbo
 جامبو

18 17



20 19

Hot cookies accompanied by scoop of 
ice cream. 

الكعك الساخن يرافقه معلقة من اآليس كريم. 

Cookies and Ice Cream
الكعك واآليس كريم 

Tasty apple in a crusty flakes with 
caramel sauce and scoop of ice cream. 

صلصة  مع  قشدة  رقائق  عن  عبارة  لذيذة  أبل  حلوي 
الكراميل و ملعقة من اآليس كريم. 

A tasteful special cake with melted dark 
choco served with Scoop of vanilla ice 
cream.

مع  تقدم  مذابة   داكنة  شوكوال  مع  لذيذة  خاصة  كعكة 
ملعقة من أيس كريم الفانيليا. 

Sizzling Apple Pie With Ice Cream
  فطيرة أزيز مع اآليس كريم

CHOCOLATE LAVA CAKE
كيك شوكوال الفا

DESSERTS
الحلويات

12 SR

16 SR
12 SR

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

20 19



22 21

BEVERAGES
المشروبات

Our Meat & Bread is freshلحومنا طازجة و خبزنا طازج
Add mushroom sauce to your dish and enjoyأضف صلصة املشروم لطبقك املفضل وإستمتع

22 21

3 SR

البيبسي، الشاي المثلج، مونتين ديو، ميريندا، سفن أب. 
Pepsi, Iced Tea, Mountain Dew, 

Mirinda, 
 

عصير طازج )البرتقال والليمون(
Fresh Juice ( Orange and Lemon).  

.
Regular Water. 

 المياه العادية. 



burger.apple

0580666686

Follow Us: تابعونا عبر:

burger.apple

جوعك تقاوم  وال 
أطلب االن
Starvingجوعان

Order now 
Don't resist your hunger


