
Chops  |  53 SAR                                               
Chargrilled lamb chops, 

marinated in a black lemon marinade

Sweet ‘n’ Spicy Chops |  53 SAR                                               
Chargrilled lamb chops with 

sweet & spicy sauce
 

Loaded Fries  |  29 SAR                                              
Pulled beef, crispy & caramelized onions,

 cheese sauce, classic sauce

Forge Fries  |  11 SAR                                              
Tossed in our signature rub

Chimichurri Fries  |  11 SAR                                              
Fries with chimichurri mayo 

and green chilli

Onion Rings  |  14 SAR                                                 
In-house battered crispy rings
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Soft Drink | 8 SAR                                                   

Still Water | 5 SAR

Sparkling Water | 9 SAR                                        
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The Throwback  |  46 SAR                                                          

Cheese, onions, pickles,  
ketchup, mustard

The O.G.  |  48 SAR                                  
Cheese, caramelized onions, pickles, 

classic sauce (+ bacon: 8 SAR)

The Truffle  |  58 SAR                                 
Angus beef, Gruyere cheese, truffle sauce, 

bacon jam, truffle mayo

Made with in-house blended
& chargrilled Angus beef.

Mango Crunch  |  36 SAR                                                          
Flu�y cream, crushed graham cookies, 
mango sauce, caramelized corn�akes

����������

�

������	
The Birria  |  36 SAR                                                          

 Pulled meat in consommé, chimichurri, 
chipotle mayo, mozzarella in tortilla bread                            

The Pulled  |  31 SAR

Braised BBQ pulled beef, cheese sauce,
 caramelized onions, classic sauce

Beef Patty | 23 SAR 

Smashed Patty | 9 SAR                                                     

Pulled Beef | 19 SAR

Bacon |  8 SAR

Cheese | 5 SAR                                              

Sauce | 4 SAR
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Burgers are cooked to Medium by default. 
Please ask your server for other options. 

Prices are VAT inclusive.

Prices are VAT inclusive.

Prices are VAT inclusive.

Prices are VAT inclusive.

�����������
Smashed Throwback  |  25 SAR                                                          

Cheese, onions, pickles,  ketchup, mustard

Smashed O.G.  | 25 SAR                                  
Cheese, caramelized onions, pickles, 

classic sauce (+ bacon: 8 SAR)

Smashed Truffle  |  34 SAR                                 
Angus beef, Gruyere cheese, truffle sauce, 

bacon jam, truffle mayo

Prices are VAT inclusive.



Soft Drink | 8 SAR                                                   

Still Water | 5 SAR

Sparkling Water | 9 SAR                                        

 لحم اآلنجوس المشوي على اللهب
والمحّضر منزلًيا

شطيرة لحم بقري  �  ٢٣ ر�س

شطيرة لحم سماشد �  ٩ ر�س

لحم بقري مسحب �  ١٩ ر�س

لحم مقدد � ٨ ر�س

جبن  �  ٥ ر�س

                                                                                                                                                 صلصة  �  ٤ ر�س

الريش  �  ٥٣ ر�س
ريش لحم غنم مشوية ومتبلة بتتبيلة الليمون االسود

الريش الحلو والحار  �  ٥٣ ر�س
ريش لحم غنم مشوية مع الصلصة الحلوة والحارة

لوِدد فرايز  �  ٢٩ ر�س
 شرائح اللحم المسحب، مع بصل مكرمل مقرمش، وصلصة الجبنة،

والصلصة الكالسيكية

فورج  فرايز  �  ١١ ر�س
محّضر بخلطتنا الخاصة

تشيميتشوري فرايز  �  ١١ ر�س
مع صلصة التشيميتشوري بالمايونيز

حلقات البصل  �  ١٤ ر�س
حلقات بصل محّضرة في مطبخنا

المقّبالت

 ذا ثروباك  �  ٤٦ ر�س
جبن، بصل، مخلل، كاتشب، خردل

ذا أوجي  �  ٤٨ ر�س
جبن، بصل مكرمل، مخلل،

صلصة كالسيكية � � لحم مقدد ٨ ر�س�

ذا ترفل  � ٥٨ ر�س
لحم أنغوس، جبنة غرويير، صلصة الكمأة، مربى اللحم

 المقدد، مايونيز بالكمأة 

البرغر

  ذا بيريا  �  ٣٦ ر�س
 قطع اللحم في كونسومي، صلصة تشيميتشوري، شيبوتل

 مايونيز، جبنة الموزريال في خبز التورتيال

ذا بولد  �  ٣١ ر�س
 لحم بقري مسحب بصلصة الباربيكيو، صلصة الجبن، بصل

مكرمل، صلصة كالسيكية

لحم بقري مسحب

إضافات

النهاية

المانجو المقرمش  �  ٣٦ ر�س
كريمة، كوكيز الغراهام المفتت، صلصة المانجو،

رقائق الذرة المكرملة

المشروبات
مشروب غازي  �  ٨ ر�س

مياه معدنية �  ٥ ر�س

                                                                                      مياه فّوارة  �  ٩ ر�س

                                                     يتم طبخ البرجر بدرجة متوسطة بشكل دائم�
يمكنكم سؤالنا ألي خيارات أخرى�ى

تشمل جميع األسعار ضريبة القيمة المضافة

تشمل جميع األسعار ضريبة القيمة المضافة

تشمل جميع األسعار ضريبة القيمة المضافة

تشمل جميع األسعار ضريبة القيمة المضافة

السماشد

 سماشد ثروباك  �  ٢٥ ر�س
جبن، بصل، مخلل، كاتشب، خردل

سماشد أوجي  �  ٢٥ ر�س
جبن، بصل مكرمل، مخلل،

صلصة كالسيكية � � لحم مقدد ٨ ر�س�

سماشد ترفل  � ٣٤ ر�س
لحم أنغوس، جبنة غرويير، صلصة الكمأة، مربى اللحم

 المقدد، مايونيز بالكمأة 

تشمل جميع األسعار ضريبة القيمة المضافة


