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Lamb

COOKING RECOMMENDATION

Machboos Neck Shoulder Shanks Back Ribs Back
Oven Roast Neck Shoulder Shanks Back Ribs Leg
Maraq Back Ribs Back Leg Breast Belly
Harees / Jereesh Leg Belly
Ground Leg Belly

Dish   Cuts

MRCLEAVERSFREE  DELIVERY CALL 98822022  •

New Zealand Chilled Lamb Cuts (Per Kilo)

     Lamb Forequarter  3.250 KD

     Lamb Leg 4.500 KD

Australian Frozen Lamb Cuts (Per Kilo)

     Tenderloin (Mutton) 6.000 KD

     Lamb Shanks 3.500 KD

     Lamb Boneless Leg 5.000 KD

Chilled Lamb Carcass

  S M L XL

     Tokhli Carcass (Georgian)  44 KD 47 KD 49 KD 54 KD

  S M L

     Australian Carcass   49 KD 54 KD 59 KD

     English Carcass   50 KD 55 KD 60 KD

(6 - 7.9 KG) (8 - 9.9 KG) (10 - 11.9 KG) (12 - 16 KG)

(8 - 14.9 KG) (15 - 16.9 KG) (17 - 19 KG)
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غنم

قطعيات طلي غنم مبرد أست�الي (للكيلو)

3.250 دك     ربع طلي أمامي 

4.500 دك     فخذ طلي  

قطعيات غنم مجمد أست�الي (للكيلو)

6.000 دك     �ند�لو�ن غنم 

3.500 دك     مو�اة طلي  

5.000 دك     فخذ طلي بدون عظم 

اقت�احات الطبخ

الظهر ضلوع  مو�ات  كتف  رقبة  مجبوس 
فخذ ضلوع  مو�ات  كتف  رقبة  مشوي بالف�ن 

البطن  صدر  فخذ  الظهر  ضلوع  م�ق 
البطن فخذ  ه��س/ ج��ش 
البطن  فخذ  مف�وم 

القطعية الطبق 
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ذبايح (طلي) غنم مبرد

ك�ير جدا ك�ير  وسط  صغير    

54 دك 49 دك  47 دك  44 دك      ذبايح (طلي) توخلي (جورجي)  
ك�ير وسط  صغير    

59 دك 54 دك  49 دك      ذبايح (طلي) أست�الي  

60 دك 55 دك  50 دك      ذبايح (طلي) انجليزي  

(كجم 16 - 12)(كجم 9.9 - 8)(كجم 7.9 - 6) (كجم 11.9 - 10)

(كجم 19 - 17)(كجم 16.9 - 15)(كجم 14.9 - 8)
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Middle
Eastern BBQ

MRCLEAVERSFREE  DELIVERY CALL 98822022  •

 Mr. Cleavers Kabab Mixes  2.500 KD
 (Turkish Kabab, Shami Kabab, Irani Kabab, Iraqi Kabab)

 a blend of Australian chilled /frozen beef
 & lamb meats, approx. 410g

 Turkish Kufta  3.000 KD
 Stuffed With Kashkaval Cheese

 a blend of Australian chilled /frozen beef
 & lamb meats, approx. 320g

 Premium Tikka  3.000 KD
 Tender Tikka Meat Marinated In Our Yogurt Marinate

 Australian frozen mutton meat, approx. 300g

 Arabic Kufta    2.500 KD
 a blend of Australian chilled /frozen beef
 and lamb meats, approx. 340g

 Chicken Sheesh Tawooq    2.500 KD
 (Chicken Breast), Marinated with our 11 spice marinate

 local Kuwait slaughtered chilled chicken approx. 300g

 Australian Lamb Riyash  8.500 KD
 Marinated with our yogurt marinate

 frozen

 Mr. Cleavers Kabab Mixes  4.000 KD
 (Turkish Kabab, Shami Kabab, Irani Kabab, Iraqi Kabab)

 a blend of Australian chilled /frozen beef
 and lamb meats

 Arabic Kufta  4.000 KD
 a blend of Australian chilled /frozen beef
 and lamb meats

 Premium Tikka  7.500 KD
 Marinated with our yogurt marinate

 Australian frozen lamb meat

 Beef Shaslik  9.000 KD
 Marinated with our shaslik marinate

 South African beef tenderloin with sliced red onion
 & shaslik sauce

 Australian Premium 10.500 KD
 Lamb Riyash
 Marinated with our yogurt marinate

 frozen / chilled

 Arayes    4.000 KD
 frozen / chilled Australian lamb meat

 Chicken Sheesh Tawooq    6.000 KD
 (Chicken Breast), Marinated with our 11 spice marinate

 local Kuwait slaughtered chilled chicken

 Chicken Breast    6.000 KD
 Marinated with our 11 spice marinate

 we use local Kuwait slaughtered chilled chicken

 Chicken Shaslik    7.000 KD
 Marinated with our shaslik marinate

 local Kuwait slaughtered chilled chicken breast with
 sliced red onion & shaslik sauce (in skewers)

Plate

Kilo

* All plate contains 6 Pieces. 
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المشاوي العربية

أطباق

كيلو

خلطات كباب مستر كليف�ز  2.500 دك  
(كباب تركي٫ كباب شامي٫ كباب اي�اني٫ كباب ع�اقي)  

خليط من لحم الغنم و البقري األست�الية المبردة أو المجمد.   
الو�ن التق��بي 410 ج�ام  

3.000 دك كفتة تركية   
محشوة بجبن القشقوان اللذيذة   

خليط من لحم الغنم و البقري األست�الية المبردة أو المجمد  
الو�ن التق��بي 320 ج�ام  

3.000 دك تكا فاخرة   
لحم تكا �ند�لو�ن غنم ُمجمد االست�الي الفاخر   

ُمتبل ب�ت�يلة ال�وب الخاصة الو�ن التق��بي 300 ج�ام  

2.500 دك كفتة عر�ية   
خليط من لحم الغنم و البقري األست�الية المبردة أو المجمد  

الو�ن التق��بي 340 ج�ام  

2.500 دك شيش طاووق دجاج   
(صدور دجاج متبلة)، متبل ب�ت�يلة 11 سبايس  

دجاج محلي مبرد ذبح الكويت٫ الو�ن التق��بي 300 ج�ام  

8.500 دك ��ش لحم أست�الي   
ب�ت�يلة ال�وب  

مجمد  

4.000 دك خلطات كباب مستر كليف�ز   
(كباب تركي٫ كباب شامي٫ كباب اي�اني٫ كباب ع�اقي)  

خليط من لحم الغنم و البقري األست�الية المبردة أو المجمد  

4.000 دك كفتة عر�ية   
خليط من لحم الغنم و البقري األست�الية المبردة أو المجمد  

7.500 دك تكا فاخرة   
لحم تكا �ند�لو�ن غنم ُمجمد االست�الي الفاخر   

ُمتبل ب�ت�يلة ال�وب الخاصة  

9.000 دك شيشلك بقري   
متبل ب�ت�يلة الشيشلك  

لحم �ند�لو�ن بقري جنوب أف��قي مع ش�ائح  
البصل األحمر وصوص الشيشلك  

10.500 دك ��ش لحم أست�الي فاخر   
ب�ت�يلة ال�وب  

مجمد/مبرد  

4.000 دك ع�ايس   
خليط من لحم الغنم و البقري األست�الية المبردة أو المجمد  

6.000 دك شيش طاووق دجاج محلي   
(صدور دجاج متبلة)، متبل ب�ت�يلة 11 سبايس  

دجاج محلي مبرد ذبح الكويت  

6.000 دك صدور دجاج    
متبل ب�ت�يلة 11 سبايس  

دجاج محلي مبرد ذبح الكويت  

7.000 دك شيشلك دجاج   
متبل ب�ت�يلة الشيشلك  

صدور دجاج محلي مبرد ذبح الكويت مع ش�ائح البصل  
األحمر وصوص الشيشلك (بالسيخ)  
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 * الطبق يحتوي على 6 حبات
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BURGER &
SAUSAGES

MRCLEAVERSFREE  DELIVERY CALL 98822022  •

 Original Burger 110g  0.750 KD
 chilled or frozen beef

 (Australian or USA or South African)

 Lean Burger 145g  0.950 KD
 South African chilled beef 

 CAB Slider Burger 55g  0.750 KD
 CAB USA frozen beef 

 Cheesy Burger 145g  1.000 KD
 chilled or frozen beef stuffed with
 cheddar cheese

 (Australian or USA or South African)

 CAB Burger 110g  1.000 KD
 CAB USA frozen beef 

 Original Slider Burger 55g  0.500 KD
 chilled / frozen beef

 (Australian or USA or South African) 

Sausages & Breakfast Slices

 USA Breakfast Slices   4.000 KD
 Frozen Approx. 340g
 imported USA frozen breakfast slices

 USA Hotdog Frozen   4.000 KD
 Approx. 500g
 imported USA frozen hotdog

 (6 large pieces)

 CAB Gourmet Sausage 1kg   7.500 KD
 made by Mr. Cleavers using USA frozen meat

 blend of angus beef cuts

 (no additives)

Beef Burger
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 الربجر و السجق

برجر اللحم

الهوت دوج و اللحم المقدد

0.750 دك برجر او��جينال 110 ج�ام   
بقري مبرد أو مجمد  

(است�الي او ام��كي او جنوب اف��قي)  

0.950 دك برجر بدون شحم 145 ج�ام   
بقري جنوب أف��قي مبرد  

0.750 دك ساليدر برجر انجوس ام��كي   
55 ج�ام  

انجوس بقري مجمد  

1.000 دك برجر بالجبن 145 ج�ام   
بقري مبرد أو مجمد محشو بجبن الشيدر  
(است�الي او ام��كي او جنوب اف��قي)  

1.000 دك برجر انجوس ام��كي 110 ج�ام   
انجوس بقري مجمد  

0.500 دك ساليدر برجر او��جينال 55 ج�ام   
بقري مبرد أو مجمد  

(است�الي او ام��كي او جنوب اف��قي)  

4.000 دك هوت دوج مجمد ام��كي تق��با   
500 ج�ام  

هوت دوج بقري أم��كي مجمد مستورد  
( 6حبات ك�يرة)  

7.500 دك جورميه صوصج االنجوس 1 كيلو    
هوت دوج بقري أم��كي مجمد مجهز لدى مستر كليف�ز  

من أجود قطعيات لحم األنجوس األم��كي  
(خالي من المواد الحافظه)  

4.000 دك لحم مقدد أم��كي مجمد    
تق��با 340 ج�ام  

لحم مقدد بقري أم��كي مجمد مستورد  

MRCLEAVERS • 98822022
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bOXES &
PACKAGES

MRCLEAVERSFREE  DELIVERY CALL 98822022  •

 Original Burger Box  14.000 KD
 12 Pcs. Original Burger & All You Need For Burgers)

 Half Original Burger     8.000 KD
 Package
 (6 Pcs. Cheesy Burger & All You Need For Burgers)

 Cheesy Burger Box 18.000 KD
 (12 Pcs. Cheesy Burger & All You Need For Burgers)

 Half Cheesy Burger Package 10.000 KD
 (6 Pcs. Cheesy Burger & All You Need For Burgers)

 CAB Burger Box 18.000 KD
 (12 Pcs. CAB Burger, Burger Sauce & All You Need For
 Burgers)

 Half CAB Burger Package 10.000 KD
 (6 Pcs. CAB Burger, Burger Sauce & All You Need For
 Burgers)

 CAB Slider Package Box 24.000 KD
 (24 Pcs. CAB Slider, Burger Sauce & All You Need For
 Burgers)

 CAB Slider Half Package 12.000 KD
 (12 Pcs. CAB Slider, Burger Sauce & All You Need For
 Burgers)

 Super BBQ Box 24.000 KD
 (12 Pcs. Original Burger, 12 Pcs. USA Hotdog XL Frozen 
 & All You Need For Burgers & Hotdogs) 

 Middle Eastern BBQ Box 18.000 KD
 (12 Skewers Tikka, 24 Skewers Shami Kabab,
 12 Pcs. Arabic Kufta, 12 Pcs. Turkish Kufta, Tahina Sauce)

 Kashta BBQ Box 18.000 KD
 (1 Kilo Riyash, 6 Skewers Tikka, 6 Skewers Sheesh-
 Tawooq, 12 Skewers Shami Kabab, Tahina Sauce)

 Hot Dog Package 12.000 KD
 (12 Pcs. XL Hot Dog USA & All You Need For Hot dogs)

 Gourmet Sausage Package 12.000 KD
 (12 Pcs. Gourmet Sausages & All You Need For
 Sausages)

 �e Lean Package 10.000 KD
 (7 Pcs. Rump Steak & 7 Pcs. Lean Burger)

 6 Lean Pack 15.000 KD
 (6 Pcs. Lean Burger, 6 Pcs. Rump Steak,
 6 Pcs. Chicken Breast)

 3x3 Diet Package    8.000 KD
 (3 Pcs. Lean Burger, 3 Pcs. Rump Steak & 
 3 Pcs. Chicken Breast)

* �e Burger Packages contains (Lettuce, Tomatoes, Onions), Ketchup, Mayo, Mustard, Cheddar Cheese, 
   Potato Buns & Mr. Cleavers Patties.

* �e Hot Dog Packages contains Chopped Onion, Ketchup, Mustard, Buns & Hot Dog Franks.

Packages



حالل
HALAL

 100%

 100%

 بوكسات و الباقات

البوكسات

* بوكسات البرجر  تحتوي على (خس٫ طماطم٫ بصل)٫ كا�شب٫ ما�ونيز٫ خردل٫ جبن شيدر٫
خبز البطاط٫ و برجر مستر كليف�ز.  

* بوكسات الهوت دوج تحتوي على بصل ُمقطع٫ كا�شب٫ خردل٫ خبز البطاط٫ وحبات الهوت دوج.

14.000 دك بوكس اآلو��جنال برجر   
(12 حبة أو��جنال برجر مع جميع ما يلزم للبرجر)  

8.000 دك باقة اآلو��جنال برجر    
(6 حبات برجر مع جميع ما يلزمها للبرجر)  

18.000 دك بوكس البرجر بالجبن   
(12 حبة برجر بالجبن مع جميع ما يلزم للبرجر)  

10.000 دك باقة البرجر بالجبن   
(6 حبات برجر بالجبن مع جميع ما يلزم للبرجر)  

18.000 دك بوكس االنجوس برجر   
(12 حبة برجر االنجوس األم��كي٫ برجر صوص مع جميع  

ما يلزم للبرجر)   

10.000 دك باقة االنجوس برجر   
(6 حبات برجر االنجوس األم��كي٫ برجر صوص مع جميع ما  

يلزم للبرجر)   

24.000 دك بوكس الساليدر برجر االنجوس   
(24 حبة انجوس ساليدر٫ برجر صوص مع جميع ما يلزم للبرجر)  

12.000 دك باقة الساليدر برجر االنجوس    
(12 حبة انجوس ساليدر٫ برجر صوص مع جميع ما يلزم للبرجر)  

24.000 دك بوكس الشوي السوبر   
(12 حبة أو��جينال برجر٫ 12 حبة هوت دوج أم��كي  

حجم XL مجمد مع جميع ما يلزم للبرجر والهوت دوج)  

18.000 دك بوكس المشاوي العر�ية   
(12 سيخ تكا٫ 24 سيخ كباب شامي٫ 12 حبة كفتة عر�ية٫   

12 حبة كفتة تركية٫ طحينة صوص)  

18.000 دك بوكس الكشتة   
(1 كيلو ��ش٫ 6 أسياخ تكا٫ 6 أسياخ شيش طاووق٫  

12 سيخ كباب شامي٫ طحينة صوص)  

12.000 دك بوكس هوت دوج   
(12 حبة هوت دوج حجم XL مع جميع ما يلزم للهوت دوج)  

12.000 دك بوكس الجورميه صوصج االنجوس    
(12 حبة صوصج مع جميع ما يلزم للصوصج)  

10.000 دك باقة الرجيم   
(7 حبات ستيك الرمب٫ و 7 حبات برجر بدون شحم)  

15.000 دك باقة ذا اللين 6 باك    
( 6 حبات برجر بدون شحم٫ 6 حبات ستيك الرمب٫  

6 حبات صدور دجاج)  

8.000 دك  3x3 باقة الدايت  
(3 حبات برجر بدون شحم٫ 3 حبات ستيك الرمب٫  

3 حبات صدور دجاج)  

MRCLEAVERS • 98822022
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Beef Cuts

MRCLEAVERSFREE  DELIVERY CALL 98822022  •

 Tenderloin Steak 7.990 KD
 South African

 Beef Top Side 3.500 KD
 Australian

 Rump Steak 3.800 KD
 South African

 Ribeye Steak 8.500 KD
 New Zealand

Chilled Beef (Per Kilo)

Certified Angus Beef (CAB) (Per Kilo)

 Tenderloin Steak 16.000 KD

 Striploin Steak   9.500 KD

 Porterhouse Steak 15.000 KD

 Short Ribs   7.000 KD

 Kalbi Short Ribs Steak   8.500 KD

 Ribeye Steak   9.990 KD

 T-Bone Steak 12.000 KD

 Prime Ribs Steak 14.000 KD

 Brisket   5.000 KD

* All Certified Angus Beef cuts are imported frozen from USA.

Rare 52 C
Medium - Rare 57 C
Medium 63 C
Medium - Well 66 C
Well Done 71 C

Result Temp.
Meat Core Temperature

 Bring the meat to room temperature before roasting.
 To achieve good roasting results, cooking must be done on low heat for a long
 period. For example, 2 kg of brisket requires 3 hours of low temp. cooking
 Cooking temp. of big cuts should not exceed 120 C
 To reach fall of the bone tender (extra well done) internal temp. must be 95 C
 To achieve golden & crispy layer external cooking temp. must be increased to  
 220 C for the last 20-30 minutes. 

Tips On Roasting & Smoking
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قطعيات اللحم البقري

لحم أنجوس بقري أم��كي مجمد (للكيلو)

لحم مبرد (للكيلو)

7.990 دك ستيك �ند�لو�ن    
جنوب أف��قي  

3.500 دك لحم بقري توب سايد   
أست�الي  

3.800 دك ستيك رمب   
جنوب أف��قي  

8.500 دك ستيك رب أي    
نيو�لندي  

16.000 دك ستيك �ند�لو�ن   

9.500 دك ستيك ستربلو�ن   

15.000 دك ستيك بورتر هاوس   

7.000 دك شورت ربز   

8.500 دك ستيك شورت ربز بقري كالبي   

9.990 دك ستيك رب اي   

12.000 دك ستيك تي بون   

14.000 دك ستيك ب�ايم ربز   

5.000 دك برسكت   
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* جميع قطعيات لحم األنجوس ُتستورد ُمجمدة من الواليات المتحدة األم��كية.

ربع مطبوخ
تحت النصف مطبوخ

نصف مطبوخ
فوق النصف مطبوخ

مطبوخ تماما

52 C
57 C
63 C
66 C
71 C

درجة الح�ارة الطبخ 
درجة ح�ارة اللحم

يجب أن يكون اللحم بدرجة ح�ارة الغرفة قبل ال�وست
لتحقيق �تائج �وست جيدة ، يجب أن يتم الطهي على نار هادئةلفترة طويلة. 

على س�يل المثال 2 كجم من الب��سكيت تستغ�ق 3 ساعات من الطهي على نار هادئة
يجب أال �تجاوز درجة ح�ارة طبخ قطعيات اللحم الك�يرة 120 درجة مئوية

حتى تصل الى ذوبان اللحم عند الطهي يجب أن تكون درجة الح�ارة الداخلية 95 مئوية
للحصول على لون ذهبي ومقرمش للطهي الخارجي ، يجب ��ادة درجة الح�ارة إلى

220 درجة مئوية لمدة 30-20 دقيقة.

نصائح لل�وست والتدخين
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THE KITCHEN

MRCLEAVERSFREE  DELIVERY CALL 98822022  •

For Cooking (Per Kilo)

 Ground Beef 3.300 KD
 Australian or South African chilled

 Great for Pasta, Kubba, Keema, Chili... 

 Lean Ground Beef 3.800 KD
 Australian or South African chilled

 Great for Pasta, Kubba, Keema, Chili...  

 CAB Chuck Ground 5.000 KD
 USA frozen Certified Angus Beef

 Great for Pasta, Kubba, Keema, Chili... 

 Stroganoff / Shawarma 3.800 KD
 South African chilled beef

 Great for Sauté

 Ras Al Asfoor 5.300 KD
 South African chilled beef

 Great for Sauté

 Beef Cubes 3.500 KD
 Australian chilled

 Great for Stews, Harees & Jereesh 

 Harees / Jereesh Cubes 5.000 KD
 South African frozen beef

 It’s only good for Harees & Jereesh 

 CAB Chuck Cubes 5.000 KD
 USA frozen Certified Angus Beef

 Amazing for Stewing, Harees & Jereesh 

 Buftek (Escalope) 4.300 KD
 South African chilled beef

 Great for Breading & Frying or Pan Grilling

 Chicken Breast 6.000 KD
 Marinated with our exquisite 11 spice marinate

 local Kuwait slaughtered chilled chicken

 Great for Pan Grilling

For Roasting (Per Kilo)

 Tenderloin Roast 7.990 KD
 South African chilled beef

 For best taste, roast to medium well

 Rib Eye Roast 7.990 KD
 New Zealand chilled beef

 For best taste, roast to medium or well done

 Lamb Leg Roast 5.500 KD
 New Zealand chilled lamb

 For best taste, roast to extra well done

 Lamb Forequarter Roast 4.250 KD
 New Zealand chilled lamb

 For best taste, roast to extra well done

* Twine & marination as per customer preference.
* Customer can customize any available meat cut to be prepared for roasting. 

Rare 52 C
Medium - Rare 57 C
Medium 63 C
Medium - Well 66 C
Well Done 71 C

Result Temp.
Meat Core Temperature

 Bring the meat to room temperature before roasting.
 To achieve good roasting results, cooking must be done on low heat for a long
 period. For example, 2 kg of brisket requires 3 hours of low temp. cooking
 Cooking temp. of big cuts should not exceed 120 C
 To reach fall of the bone tender (extra well done) internal temp. must be 95 C
 To achieve golden & crispy layer external cooking temp. must be increased to  
 220 C for the last 20-30 minutes. 

Tips On Roasting & Smoking
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 المطبخ

للف�ن (للكيلو)
5.500 دك فخذ طلي غنم �وست   

لحم غنم نيو�لندي ُمبرد  

4.250 دك الربع األمامي �وست   
لحم غنم نيو�لندي ُمبرد  

7.990 دك �ند�لو�ن �وست   
لحم بقري جنوب أف��قي ُمبرد  

7.990 دك رب أي �وست   
لحم بقري نيو�لندي ُمبرد  

ألفضل النتائج ال�وست يترك باالف�ن للدرجة المتوسطة

ألفضل النتائج ال�وست يطهى جيدا حتى يصبح مطبوخ تماماألفضل لنتائج ال�وست  يطهى للدرجة المتوسطة جيدا

ألفضل النتائج ال�وست يترك باالف�ن للدرجة المتوسطة

للطبخ (للكيلو)
3.500 دك مكعبات لحم بقري   

أست�الي ُمبرد  

5.000 دك ُمكعبات ه��س/ ج��ش   
لحم بقري جنوب أف��قي ُمجمد  

5.000 دك ُمكعبات كتف أنجوس أم��كي   
لحم أنجوس أم��كي بقري ُمجمد  

4.300 دك بوفتيك (اسكالوب)   
لحم بقري جنوب أف��قي ُمبرد  

6.000 دك صدور دجاج   
ُمتبل ب�ت�يلة 11 سبايس  

دجاج محاي ُمبرد  

3.300 دك لحم مف�وم   
أست�الي ُمبرد  

3.800 دك لحم مف�وم بدون شحم   
جنوب أف��قي ُمبرد  

5.000 دك لحم كتف أنجوس أم��كي مف�وم   
لحم أنجوس أم��كي بقري ُمجمد  

3.800 دك سترجانوف / شاورما   
لحم بقري جنوب أف��قي ُمبرد  

5.300 دك  �اس العصفور   
لحم بقري جنوب أف��قي ُمبرد  

متاز للسوتيه (حمسة)

ممتاز للسوتيه (حمسة)

ممتا�للباستا٫ الكبة٫ والكيما، أطباق  اللحم المف�وم

ممتاز للباستا٫ الكبة٫ والقيما، أطباق  اللحم المف�وم

ممتاز للباستا٫ الكبة٫ والقيما، أطباق  اللحم المف�وم

ممتاز للشوي

ممتاز للقلي والشوي

ممتاز لليخنة٫ اله��س والج��ش

ممتاز لله��س والج��ش

ممتاز مع اليخنة٫ اله��س والج��ش

MRCLEAVERS • 98822022

* الربط وال�ت�يل حسب رغبة العميل.
* امكانية طلب العميل ألي قطعية لتجهيزها لل�وست.

ربع مطبوخ
تحت النصف مطبوخ

نصف مطبوخ
فوق النصف مطبوخ

مطبوخ تماما

52 C
57 C
63 C
66 C
71 C

درجة الح�ارة الطبخ 
درجة ح�ارة اللحم

يجب أن يكون اللحم بدرجة ح�ارة الغرفة قبل ال�وست
لتحقيق �تائج �وست جيدة ، يجب أن يتم الطهي على نار هادئةلفترة طويلة. 

على س�يل المثال 2 كجم من الب��سكيت تستغ�ق 3 ساعات من الطهي على نار هادئة
يجب أال �تجاوز درجة ح�ارة طبخ قطعيات اللحم الك�يرة 120 درجة مئوية

حتى تصل الى ذوبان اللحم عند الطهي يجب أن تكون درجة الح�ارة الداخلية 95 مئوية
للحصول على لون ذهبي ومقرمش للطهي الخارجي ، يجب ��ادة درجة الح�ارة إلى

220 درجة مئوية لمدة 30-20 دقيقة.

نصائح لل�وست والتدخين
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Seasoning

SPices, SAUces
& Marinates

Burger Sauce
Great for Burgers & Hotdogs

2.500 KD

Tahina Sauce 
Great for middle eastern bbq

2.500 KD

Marination Service
�e Summer Marinade 

A combination of
simple ingredients, it highlights the

flavor of the meat and chicken

�is marinate is great for
Chicken Breast, Steaks, Lamb & Beef Roast

�is marinate is great for
Lamb, Beef  & Arabic Style BBQ

Yogurt Marinade
It is designed to

tenderize meat or chicken,
adds an Arabic flavor to the dish

�is marinate is great for
Lamb & Beef Roasting

�e Mustard Marinade
�e marinade works

beautifully to tenderize your meat
while giving a wonderful flavor

�is marinate is great for
Lamb Cuts, Beef & Chicken

11 Spice Marinade
A strong blend of spices, it is inspired by

Indian tandoori marinate, designed to
tenderize & add a great flavor of spices

�is marinate is great for
Beef tenderloin & Chicken breast

Shaslik Marinade
It is designed to

tenderize meat or chicken,
adds Turkish flavor to the dish

* Seasoning for small piece is 100 Fils.

* Seasoning for big piece is 1 KD.

Coat your meat or chicken with olive oil, Sprinkle a generous amount of
the readymade rub, Massage softly to coat the rub on your cut. 

It can be used for all kind of steaks and chicken.

Applying �e Rub

Marinate Recommendation

Biltong Dry Rub
A blended spices which

compliments most kind of meats

Flavor Notes: Sour, Garlic
& Black Pepper Flavor

Flavor Notes: Sour, Garlic, Black Pepper
& Slight Spicy Flavor

Flavor Notes: Sour, Sharp Garlic
& Black Pepper Flavor

Flavor Notes: Strong Coffee
& Slight Gingery Flavor

Flavor Notes: Oregano
& Little Spicy Flavor

Flavor Notes: Smoky
& Salty Flavor

Spicy Biltong Dry Rub
A blended  spices which

compliments most kinds of meats
with a spicy finish

Original Dry Rub
Mouthwatering flavor with a blend of
herbs & spices, it is designed to give

premium coating for your cuts

Coffee Rub
A blend of unique spices and coffee

which is great for smoking
brisket & short ribs

Adana Spices
A blend of herbs and spices
which gives a unique flavor,
inspired by Turkish Blends

Smoked Sea Salt
Great to substitute charcoal

grilling 

2 KD 2 KD 2 KD

2 KD 2 KD 4 KD

Sauces SAUCE
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التوابل ، الصلصات و خدمة التتبيل

MRCLEAVERS • 98822022

�ت�يالت

خدمة ال�ت�يل

طحينة صوص
ممتاز للمشاوي العر�ية

2.500 دك

برجر صوص
ممتاز مع البرجر و الهوت دوج 

2.500 دك

* ال�ت�يل للقطعة الصغيرة 100 فلس.
* ال�ت�يل للقطعة الك�يرة 1 دك.

�ت�يلة الخردل
�ت�يلة �ائعة العطاء طعم

ف��د من نوعه 

مناسبة ل�وست مناسبة للحم الغنم و البقري
والشواء العربي

�ت�يلة ال�وب
مصممة لتط��ة اللحم أو الدجاج
تضيف نكهة عر�ية الى طبقك

مناسبة لصدور الدجاج،
الستيك و ال�وست

�ت�يلة الصيف
م��� من المكونات البسيطة
تحسن نكهة اللحم والدجاج

مناسبة لقطعيات اللحم
الضأن ولحم البقر

�ت�يلة 11 سبايس
م��� من التوابل مستوحاة من �ت�يلة

التندوري الهندية  مصممة لتط��ة اللحم
واضافة نكة توابل قوية

مناسبةللتند�لو�ن البقري
و صدور الدجاج

�ت�يلة الشيشلك
�ت�يلة مصممة لتط��ةالحم أو الدجاج٫

إلضافة الطعم التركي 

يغطى اللحم أو الدجاج ب��ت ال��تون، ثم �رش بكمية مناسبة من
ال�ت�يلة، مع التدليك باستم�ار.

يمكن استخدام ال�ت�يالت مع اللحم والدجاج.

ال�ت�يل

توصية

ال�ت�يلة األصلية
نكهة شهية مع م��� من األعشاب

والتوابل، وهي مصممة
إلعطاء لون مميز 

النكهات البا�زه: حامض، ثوم
2 دكوالفلفل األسود

النكهات البا�زه: حامض، ثوم، فلفل
أسود و فلفل حار

�ت�يلة السبايسي �يلتونج الجافة
م��� من التوابل التي �ناسب

معظم أنواع اللحوم مع نكهة حاره

2 دك
 النكهات البا�زه: حامض، ثوم

والفلفل األسود

�ت�يلة ال�يلتونج الجافة
م��� من التوابل

 التي �ناسب معظم أنواع اللحوم 

2 دك

النكهات البا�زه: مالح
و مدخنة

�ت�يلة الملح البحري المدخن
مدخن بعناية لضمان

الطعم اللذيذ 

4 دك
النكهات البا�زه: اورجانو

و فلفل حار

ب�ت�يلة بها�ات أضنة
م��� من األعشاب والتوابل التي تعطي

نكهة ف��دة من نوعها, مستوحاة
من الخلطات التركية

2 دك
النكهات البا�زه: قهوة 

و زنج�يل

�ت�يلة القهوة
 م��� من التوابل الف��دة والقهوة 

وهي ممتازة ل�ت�يل برسكت
المدخن و شورت ربز 

2 دك

SAUCEصلصات


