


مرحبا بكم في هنا التخصصي

 نسعد بتقديم لكم مجموعة من المطاعم المحلية السعودية تحت سقف واحد لتتمكن من
السفر والتذوق واالستمتاع بالنكهات والمأكوالت من جميع أنحاء العالم

 تمتلك هذه العالمات التجارية قصًصا فريدة من نوعها حًقا ، من الطهاة الذين عاشوا
 في الخارج ، وانغمسوا في أغنى المدن بأطباقهم المميزة ، ليعودوا ويقدمون لك أفضل

األطعمة التي أتقنوها

Welcome to huna takhassusi.

We›re proud to bring together a collection of Saudi homegrown concepts 
under one roof for you to travel, taste and indulge the flavours and 
cuisines from around the world. The concepts and brands have truly 
unique origin stories, from chef›s who›ve lived abroad, immersed 
themselves in the richest cities of their signature dishes, to come back and 
serve you the finest food they›ve perfected.





االضافات

ربيان مقلي

بطاطا مكسيكية

صدر الدجاج المشويكساديا الدجاج

تشبس و سلسا
قواكامولي و تشبس

 دجاج مقرمش مع صلصة
التشيبوتلي رانش

ستيك اللحم

ربيان مقلي

شرائح الدجاج المكسيكية

ناتشوز

كساديا اللحم

شرائح ستيك اللحم

ديناميت الدجاج المقلي

ديناميت الربيان المقلي

بطاطا مقلية

دجاج مقرمش مع صلصة المانجو

 سلطة الملفوف، صوص الليمون بالكزبرة،
صوص الرانش المدخن

 تقدم مع سلطة البيكو دي جايو،
 خلطة االفوكادو، كريمة رائبة, صوص

الرانش المدخن

صوص العسل و التشيبوتلي
صوص الليمون و الكزبرة

كريمة رائبة
خلطة االفوكادو
سلطة المانجو
بروتين إضافي

 صدر دجاج مشوي، خلطة االجبان، خضار
 مشوية, صوص الرانش

المدخن، صلصة الطماطم

 يقدم مع رز الليمون والكزبرة، خضار
 مشوية، فاصوليا سوداء، صلصة

الطماطم، كريمة رائبة

 شرائح ستيك لحم، خلطة االجبان، خضار
مشوية, صلصة الطما

سلطة الملفوف، صوص الرانش المدخن
 خلطة االجبان ، صلصة الطماطم، سلطة

البيكو دي جايو، خلطة االفوكادو

 سلطة الملفوف، صوص التشيبوتلي
والعسل

 قطع الدجاج المقلية تقدم مع
الصوص والبطاطا

 سلطة الملفوف ،صوص الرانش
المدخن

 سلطة الملفوف , صوص الرانش
المدخن
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صلصة الطماطم، جبن شيدر، هالبينو
صوص مكسيكي، كريمة رائبة، خلطة االفوكادو

تاكو فيل

سلطة الملفوف ، الدايناميت الحار

خلطة األجبان

خلطة االفوكادو

صوص إضافي من اختيارك
بروتين إضافي

صحن بوريتو مفتوح

االضافات



Beef TacosCrispy Shrimp Tacos

Tacos

Quesadillas

Sides

Additions

Crispy Chicken Tacos

3 Tacos   49SR
4 Tacos   55SR

Burritos

Carne AsadaCilantro Lime Fried Shrimp

Chicken Quesadilla

Papas Fritas Mexicanas

Guacamole and chips

Chips and Salsa

Nachos

Pollo Mexicano

Steak Quesadilla

Fries

Chipotle Ranch Crispy Chicken

Grilled Chicken

Add:Grilled Steak

Honey Chipotle Fried Shrimp Dynamite Crispy Chicken

Dynamite Fried Shrimp Mango Crispy Chicken

Steak, grilled cheese, 
salsa roja,
pico de gallo, guacamole

Coleslaw, cilantro lime sauce, 
chipotle ranch sauce

Grilled chicken breast, mixed cheese, 
grilled veggies, chipotle ranch sauce, 
salsa roja

Grilled chicken breast, mixed cheese, 
grilled veggies, black beans, chipotle 
ranch sauce, salsa roja

Cheddar cheese, salsa roja, 
jalapenos,Mexicana sauce, 
sour cream, black beans,
guacamole

Fried chicken strips served 
with fries and sauce

Grilled steak, mixed cheese, grilled 
veggies, salsa roja

Coleslaw, Chipotle Ranch

Coleslaw, honey chipotle sauce Coleslaw, dynamite sauce

Served with cilantro lime 
white rice, grilled veggies,
black beans, salsa roja, 
sour cream

Coleslaw, spicy dynamite sauce Mango salsa, Chipotle ranch sauce
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taco ville

Mixed cheese +

Honey chipotle sauce 5 sr

49 sr

21 sr

Sour cream

8 sr

6 sr

Mango salsa

Cilantro lime sauce 5 sr

Guacamole

10 sr

8 sr

Extra Protein

Extra sauce +
Guacamole +

Extra protein +
Burrito bowl +

4

3
8

5
6

34  sr 356 kcal|
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35  sr 662 kcal|
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neo pizza
Pizza

THE MARGHERITA

EGGPLANT ARUGULA

MUSHROOM

NEO BERRY

BIANCA

tomato sauce, fresh
mozzarella, parmesan, 
basil, extra virgin olive oil

Tomato sauce, seared eggplant, 
seared zucchini , Parmigiano 
Reggiano, fresh mozzarella, 
olive oil, arugula and balsamic 
vinegar reduction 

Coleslaw,a tomato sauce, fresh 
mozzarella, sautéed mushroom, 
roasted bell peppers, olives, parsley, 
olive oil honey chipotle sauce

Nutella, Strawberry, Blueberry, 
Walnuts, Cinnamon Sugar, 
Powder Sugar, Cream

 

fresh mozzarella, parmesan, 
basil, oregano, garlic, extra 
virgin olive oil (no tomato sauce)
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54 sr136 kcal

156 kcal

182 kcal
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*all calories are per slice
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نيو بيتزا

 صلصة طماطم ، موزاريال طازجة
 ، بارميزان ، ريحان ، زيت زيتون

بكر ممتاز

 صوص الطماطم ، باذنجان
 محمر، كوسه محمره ، جبنة

 بارميجان ريجيانو، موزيرال طازجة
 ، زيت الزيتون ، بيبي جرجير و

صوص خل البلسميك

 نوتيال، فراوله، توت بري ،
 جوز ، سكر القرفه، سكر

بودره وكريمه

 صلصة طماطم ، موزاريال طازجة ،
 فطر سوتيه ، فلفل مشوي ، زيتون ،

بقدونس ، زيت زيتون

 طماطم كرزية ، جبنة موزاريال
 طازجة ، جبنة بارميزان ، ريحان ،

زيت زيتون ، كريمة
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