


   LAMB

Slaughter in Kuwait Lamb Carcass

Chilled Lamb Carcass

New Zealand Lamb Cuts (Per Kilo)

Australian Frozen Lamb Cuts (Per Kilo)

S
(9 - 11 KG)

47 KD

كبيركبير
(12.6 - 14 كجم)

57 دك
(17 - 19 كجم)

59 دك
60 دك

3.250 دك
3.500 دك

110.000 دك
80.000 دك

16.5-21 كجم
11-14 كجم

6.000 دك
5.000 دك

وسطوسط
(11.1 - 12.5 كجم)

52 دك
(15 - 16.9  كجم)

54 دك
55 دك

صغيرصغير
(9 - 11 كجم)

47دك
(8 - 14.9 كجم)

49دك
50 دك

37دك

(8 - 14.9 KG)

49 KD
50 KD

37 KD

M
(11.1 - 12.5 KG)

52 KD
(15 - 16.9 KG)

54 KD
55 KD

L
(12.6 - 14 KG)

57 KD
(17 - 19 KG)

59 KD
60 KD

  Romanian Carcass
  )طلي( روماني 

  )طلي( أسترالي
  )طلي( إنجليزي

  ذبايح )طلي( اليوناني 

 ربع طلي أمامي )مبرد(
 موزات طلي )مجمد(    

 طلي نعيمي فاخر
 طلي شفالي   

 تندرلوين غنم
 فخذ طلي بدون عظم  

  Australian Carcass 

  English Carcass

  Greek Carcass

  Forequarter (Chilled) 
  Lamb Shanks(Frozen)

  Naeimi Carcass 
  Shefali Carcass

16.5 - 21 KG
11 - 14 KG

  Tenderloin (Mutton)
  Lamb Boneless Leg

3.250 KD
  3.500 KD

110.000 KD
  80.000 KD

6.000 KD  
5.000 KD

غنمغنم

ذبح الكويت - ) طلي ( غنمذبح الكويت - ) طلي ( غنم

ذبائح )طلي( غنم مبردذبائح )طلي( غنم مبرد

قطعيات )طلي( غنم نيوزلندي قطعيات )طلي( غنم نيوزلندي ))للكيلوللكيلو((

قطعيات )طلي( غنم مجمد أسترالي قطعيات )طلي( غنم مجمد أسترالي ))للكيلوللكيلو((

(APPROX 7 KG)
(وزن تقريبي 7 كجم) 



Middle

Eastern BBQ

Plate أطباقأطباق

المشاوي العربيةالمشاوي العربية

Kiloكيلوكيلو

   Mr. Cleavers Kabab 2.500 KD
(Turkish Kabab, Shami Kabab, Irani Kabab, Iraqi Kabab)
a blend of Australian chilled /frozen beef
& lamb meats, approx. 350g with Skewer 

   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
A blend of South African Tender Premium Beef - frozen
& lamb meats - frozen. approx. 300g with Skewer.
A Selection of one marination: Yogurt, Lumi or 
Shattah

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

   Chicken Sheesh Tawooq 2.500 KD
(Chicken Breast), Marinated with our 11 spice marinate
local - chilled, approx. 300g with Skewer

* All plate contains 6 Pieces.

  Lamb Riyash 8.500 KD
New Zealand lamb - Frozen
A Selection of one marination: Yogurt, Lumi or 
Shattah

  Mr. Cleavers Kabab 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
A blend of South African Tender Premium Beef - frozen
& lamb meats - frozen.
A Selection of one marination: Yogurt, Lumi or 
Shattah

   Beef Shaslik 9.000 KD
Marinated with our shaslik marinate
South African beef tenderloin with sliced red onion
& shaslik sauce (in skewers).

   Arayes 4.000 KD
A blend of Australian Lamb  chilled /frozen
 & chilled beef.

   Chicken Sheesh Tawooq 6.000 KD
Marinated Chicken Breast with our 11 spice marinate
local  - chilled.

   Chicken Breast 6.000 KD
Marinated with our 11 spice marinate
local - chilled.

   Chicken Shaslik 7.000 KD
Marinated with our shaslik marinate
local - chilled  
sliced red onion & shaslik sauce (in skewers).

2.500 دك دك           كباب مستر كليفرزكباب مستر كليفرز  
 )كباب تركي٫ كباب شامي٫ كباب ايراني٫ كباب عراقي(

 .خليط من لحم الغنم و البقري األسترالي المبردة أو المجمد
الوزن التقريبي 350 جرام - تقدم بالسيخ 

3.000 دك دك           كفتة تركيةكفتة تركية  
 محشوة بجبن القشقوان اللذيذة 

خليط من لحم الغنم و البقري األسترالي المبردة أو المجمد
الوزن التقريبي 320 جرام 

3.000 دك دك           تكا فاخرةتكا فاخرة
 خليط من لحم تندرلوين جنوب افريقي فاخر متبل - مجمد ولحم 

الغنم الجنوب أفريقي -  المجمد
الوزن التقريبي 300 جرام - تقدم بالسيخ

يمكن اختيار أي من التتبيالت التاليةيمكن اختيار أي من التتبيالت التالية  : روب ، لومي ، شطة 

8.500 دك دك         ريش غنمريش غنم  
غنم نيوزلندي - مجمد

يمكن اختيار أي من التتبيالت التاليةيمكن اختيار أي من التتبيالت التالية  : روب ، لومي ، شطة 

4.000 دك دك         كباب مستر كليفرزكباب مستر كليفرز
 )كباب تركي٫ كباب شامي٫ كباب ايراني٫ كباب عراقي(

خليط من لحم الغنم و البقري األسترالية المبردة أو المجمد

4.000 دك دك         كفتة عربيةكفتة عربية
خليط من لحم الغنم و البقري األسترالية المبردة أو المجمد

7.500 دك دك         تكا فاخرةتكا فاخرة
 خليط من لحم تندرلوين جنوب افريقي فاخر متبل - مجمد 

ولحم الغنم الجنوب أفريقي -  المجمد
يمكن اختيار أي من التتبيالت التاليةيمكن اختيار أي من التتبيالت التالية  : روب ، لومي ، شطة 

9.000 دك دك         شيشلكشيشلك بقريبقري
لحم تندرلوين بقري جنوب أفريقي مع شرائح 

البصل األحمر وصوص الشيشلك )بالسيخ(

4.000 دك دك         عرايسعرايس
لحم إسترالي )خليط من لحم الغنم المبرد / المجمد والبقري

     المبرد اإلسترالي(

6.000 دك دك         شيش طاووق دجاج محليشيش طاووق دجاج محلي

صدور دجاج متبل بتتبيلة 11 سبايس  دجاج محلي مبرد

6.000 دك دك           صدور دجاجصدور دجاج

متبل بتتبيلة 11 سبايس 
دجاج محلي مبرد 

7.000 دك دك         شيشلك دجاجشيشلك دجاج
متبل بتتبيلة الشيشلك 

صدور دجاج محلي مبرد مع شرائح البصل
األحمر وصوص الشيشلك )بالسيخ(

2.500 دك دك           كفتة عربيةكفتة عربية  
خليط من لحم الغنم و البقري األسترالي المبردة أو المجمد

الوزن التقريبي 340 جرام 

2.500 دك دك           شيش طاووق دجاجشيش طاووق دجاج
)صدور دجاج متبلة(، متبل بتتبيلة 11 سبايس

دجاج محلي مبرد٫ الوزن التقريبي 300 جرام  - تقدم بالسيخ

**الطبق يحتوي على الطبق يحتوي على 66 حبات حبات      



BURGER &

SAUSAGES

Beef Burger برجر اللحمبرجر اللحم

الربجر و السجقالربجر و السجق  

Sausages & Breakfast Slicesالهوت دوج و شرائح اللحم المقددالهوت دوج و شرائح اللحم المقدد

   Original Burger 110g 0.750 KD
chilled / frozen beef
(Australian or South African)

   Lean Burger 145g 0.950 KD
South African chilled beef 

   Angus Slider Burger 55g 0.750 KD
USA frozen Angus beef

   Cheesy Burger 145g 1.000 KD
chilled / frozen beef stuffed with
cheddar cheese
(Australian or South African)

   Angus Burger 110g 1.000 KD
USA frozen Angus beef 

   Original Slider Burger 55g 0.500 KD
chilled / frozen beef
(Australian or South African) 

   Hotdog Franks (Large) 6pcs 4.000 KD

Locally made American style hotdog
Approx 500g 

  Hotdog Franks
    Jalapeńo and Cheese (Large) 6pcs

4.500 KD

Locally made American style hotdog 
with Jalapeńo and Cheddar Cheese 
Approx 500g 

   USA Breakfast Slices 
   Frozen Approx. 340g

4.000 KD

USA frozen breakfast slices.

0.750 دك دك           برجر اوريجينال برجر اوريجينال 110110 جرام جرام
بقري مبرد / مجمد 
)استرالي او جنوب افريقي( 

0.950 دك دك           برجر قليل الشحم برجر قليل الشحم 145145 جرام جرام  
بقري جنوب أفريقي مبرد 

0.750 دك دك                           ساليدر برجر اآلنجوس األمريكي ساليدر برجر اآلنجوس األمريكي 5555 جرام جرام

انجوس بقري مجمد 

4.000 دك دك           هوت دوج فرانكهوت دوج فرانك  )كبير( )كبير( 66 قطع قطع  

منتج محلي هوت دوج على الطريقة األمريكية
الوزن التقريبي500 جرام

4.500 دك دك   هوت دوج فرانك بالجبنةهوت دوج فرانك بالجبنة
    والهالبينووالهالبينو  )كبير( )كبير( 66 قطع قطع

 منتج محلي هوت دوج بجبنة التشيدر والهالبينو على الطريقة
 األمريكية الوزن التقريبي500 جرام

4.000 دك دك     شرائح اللحم المقدد األمريكيشرائح اللحم المقدد األمريكي  
      مجمد مجمد تقريبا تقريبا 340340 جرام جرام

لحم مقدد بقري أمريكي مجمد 

1.000 دك دك           برجر بالجبن برجر بالجبن 145145 جرام جرام
بقري مبرد/ مجمد محشو بجبن الشيدر 
)استرالي, او جنوب افريقي( 

1.000 دك دك           برجر انجوس امريكي برجر انجوس امريكي 110110 جرام جرام
انجوس بقري مجمد

0.500 دك دك             ساليدر برجر اوريجينال ساليدر برجر اوريجينال 5555 جرام جرام      
بقري مبرد أو مجمد 
)استرالي او جنوب افريقي( 



bOXES &

PACKAGES بوكسات و الباقاتبوكسات و الباقات  

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

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

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

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

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

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

   Wagyu Burger Box 20.000 KD
(12 Pcs. Frozen Wagyu Burger, Bokuju Sauce & All You 
Need For Burgers)

   Chicken Burger Box 14.000 KD
(12 Pcs. Frozen Chicken Burger & All You Need For 
Burgers)

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

   Angus Slider Burger 
Package 

12.000 KD

(12 Pcs. Angus Slider, Burger Sauce & All You Need 
For Burgers)

   Prem. Arabic BBQ Box 20.000 KD
(1 Kilo Lamb Riyash, 12 Skewers Premium Tikka,
2 Skewers Beef Shaslik, 2 Skewers Chicken Shaslik and
Tahina Sauce)

   Full BBQ Box 25.000 KD
(6 Pcs. Original Burger, 500g Riyash, 6 Skewers Tikka,
6 Skewers Sheesh Tawooq, 6 Pcs. Turkish Kufta,
12 Skewers Shami Kabab, Tahina Sauce)

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

   Middle Eastern BBQ Box 18.000 KD
(12 Skewers Tikka, 12 Skewers Shami Kabab, 12 Skewers 
Turkish 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)

   Mix Burger Box 12.000 KD
4 pcs Wagyu Burger and 4 pcs of Chicken Burger with 
Lettuce, Tomatoes, Onions, Pickles, Ketchup, Mayo, 
Mustard, Cheddar Cheese & Buns

   Hot Dog Package 12.000 KD
(12 Pcs. Locally made Hotdog  & All You Need For Hotdogs)

   Hot Dog Half Package 6.500 KD
(6 Pcs. Locally made Hotdog  & All You Need For Hotdogs)

   Hot Dog (Cheese and Jalapeno)     

         Package
13.000 KD

(12 Pcs. Locally made Hotdog with Cheddar Cheese and 
Jalapeno & All You Need For Hotdogs)

   Hot Dog (Cheese and Jalapeno)                    
      Half Package

7.000 KD

(6 Pcs. Locally made Hotdog with Cheddar Cheese and 
Jalapeno & All You Need For Hotdogs)

   Kabab Box 14.000 KD
24 kabab skewers (12 Shami + 12 Turkish), 12 pcs of 
hotdogs buns, 1 tahina sauce, 1 shattah sauce, plate 
contain (onion slices + chopped parsley + sumac)

   Angus Steaks Package 22.000 KD
(1 Pc. Angus Striploin Steak, 1 Pc. Angus Ribeye Steak,
1 Pc. Angus T-bone Steak, 1 Pc. Angus Porterhouse Steak,
1 Biltong Dry Rub)

   The 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)

14.000 دك دك           بوكس اآلوريجنال برجربوكس اآلوريجنال برجر  
  )12 حبة أوريجنال برجر مع جميع ما يلزم للبرجر(

8.000 دك دك             باقة اآلوريجنال برجرباقة اآلوريجنال برجر  
  )6 حبات برجر مع جميع ما يلزمها للبرجر(

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

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

18.000 دك دك           بوكس االنجوس برجربوكس االنجوس برجر
 ) 12 حبة برجر االنجوس األمريكي٫ برجر صوص مع جميع

 ما يلزم للبرجر (
10.000 دك دك           باقة االنجوس برجرباقة االنجوس برجر

  )يلزم للبرجر 6 حبات برجر االنجوس األمريكي٫ برجر صوص مع جميع ما( 

20.000 دك دك           بوكس الواجيو برجربوكس الواجيو برجر

  )12 حبات واجيو برجر مجمدة٫ بكوجو  صوص مع جميع ما
يلزم للبرجر(

14.000 دك دك           بوكس برجر دجاجبوكس برجر دجاج

 )يلزم للبرجر 12 حبات برجر دجاج٫ مع جميع ما(  

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

12.000 دك دك             باقة الساليدر برجر االنجوسباقة الساليدر برجر االنجوس

  ) 12 حبة انجوس ساليدر٫ برجر صوص مع جميع
ما يلزم للبرجر( 

20.000 دك دك             بوكسبوكس المشاوي العربية الفاخرة المشاوي العربية الفاخرة
)1 كيلو ريش, 12 سيخ تكا فاخرة,2  سيخ شيشللك بقري 

2 سيخ شيشللك دجاج , طحينة صوص(

25.000 دك دك           بوكس المشاوي الشاملبوكس المشاوي الشامل  
)6 حبات أوريجينال برجر ,500ج ريش, 6 أسياخ تكا فاخرة

,6 أسياخ شيش طاووق, 6 حبات كفتة تركية 
12 سيخ كباب شامي, صوص طحينة(

24.000 دك دك           بوكس الشوي السوبربوكس الشوي السوبر
)12 حبة أوريجينال برجر٫ 12 حبة هوت دوج انتاج محلي

مع جميع ما يلزم للبرجر والهوت دوج ( 

18.000 دك دك         بوكس المشاوي العربيةبوكس المشاوي العربية
 12 سيخ تكا٫ 12 سيخ كباب شامي٫ 12 حبة كفتة عربية٫

 12 سيخ كباب تركي، 12 حبة كفتة تركية٫ طحينة صوص

18.000 دك دك           بوكس الكشتةبوكس الكشتة
)1 كيلو ريش٫ 6 أسياخ تكا٫ 6 أسياخ شيش طاووق٫

12 سيخ كباب شامي٫ طحينة صوص(

12.000 دك دك           مكس برجر بوكسمكس برجر بوكس
 عدد 4 برجر دجاج + عدد 4 واجيو برجر مع خس٫ طماطم٫ بصل،

مخلل٫ كاتشب٫ مايونيز٫ خردل٫ جبن شيدر٫ خبز
12.000 دك دك           باقةباقة هوت دوج هوت دوج

)12 حبة هوت دوج انتاج محلي مع جميع ما يلزم للهوت دوج(

6.500 دك دك           نصف باقةنصف باقة هوت دوج هوت دوج
)6 حبة هوت دوج انتاج محلي مع جميع ما يلزم للهوت دوج(

13.000 دك دك           باقةباقة هوت دوج )بالجبنة والهالبينو هوت دوج )بالجبنة والهالبينو( (   

)12 حبة هوت دوج بجبنة التشيدر والهالبينو، انتاج محلي مع جميع ما يلزم للهوت دوج(

7.000 دك دك           نصفنصف  باقةباقة هوت دوج )بالجبنة والهالبينو هوت دوج )بالجبنة والهالبينو (  ( 
)6 حبة هوت دوج بجبنة التشيدر والهالبينو، انتاج محلي مع جميع ما يلزم للهوت دوج(

14.000 دك دك           بوكس الكباببوكس الكباب
 عدد 24 سيخ كباب) 12 شامي + 12 تركي( ، عدد 12 صمون الهوت

 دوج ، عدد 1 طحينة صوص ، عدد 1 شطة صوص ، مع طبق مكون من
 شرائح بصل + بقدونس مفروم  + سماق

22.000 دك دك           باقة األنجوس ستيكباقة األنجوس ستيك
)مجموعة من الستيكات المحضرة من لحم األنجوس البقري المجمد,
1 قطعة ستربلوين ستيك، 1  رب اي ستيك،  1  تي بون ستيك 

1 بورتر هاوس ستيك ،  1  تتبيلة  البيلتونج الجافة(

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

15.000 دك دك             باقة لين باقة لين 66 باك باك

)6 حبات برجر بدون شحم٫ 6 حبات ستيك الرمب٫
6 حبات صدور دجاج( 

8.000 دك دك 3x3x33 باقة الدايت باقة الدايت          
3 حبات برجر بدون شحم٫ 3 حبات ستيك الرمب٫ 

3 حبات صدور دجاج(

* The Burger Boxes & Packages contains Lettuce, Tomatoes, Onions, Pickles, Ketchup, Mayo, Mustard, Cheddar Cheese & Buns  * 
Angus, Slider and Wagyu boxes and packages contains Lettuce, Tomatoes, Onions, Pickles, Cheddar Cheese & Buns

* The Hot Dog Packages contains chopped Onion, Ketchup, Mustard, and Buns.

بوكسات وباقات البرجر  تحتوي على خس٫ طماطم٫ بصل، مخلل٫ كاتشب٫ مايونيز٫ خردل٫ جبن شيدر٫ خبز *
بوكسات وباقات االنجوس،الساليدر و الواجيو  تحتوي على خس٫ طماطم٫ بصل، مخلل٫ جبن شيدر٫ خبز *

.بوكسات الهوت دوج تحتوي على بصل ُمقطع٫ كاتشب٫ خردل٫ خبز*



Beef Cuts

Chilled Beef (Per Kilo) لحم مبردلحم مبرد )للكيلو )للكيلو

قطعيات اللحم البقريقطعيات اللحم البقري

Frozen Angus Beef (Per Kilo)لحم األنجوس البقري األمريكي - مجمد لحم األنجوس البقري األمريكي - مجمد )للكيلو)للكيلو

   Tenderloin Steak 7.990 KD
South African

   Beef Top Side 3.250 KD
Australian

   Ribeye Steak 8.500 KD
Australian

   Rump Steak 3.800 KD
South African

   Ribeye Steak 8.500 KD
New Zealand

   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

   Tomahawk Steak 20.000 KD

7.990 دك دك            ستيك تندرلوينستيك تندرلوين  
جنوب أفريقي 

3.250 دك دك           لحم بقري توب سايدلحم بقري توب سايد  
أسترالي

8.500 دك دك           ستيك رب أيستيك رب أي

أسترالي 

16.000 دك دك         ستيك تندرلوينستيك تندرلوين  

9.500 دك دك         ستيك ستربلوينستيك ستربلوين

15.000 دك دك         ستيك بورتر هاوسستيك بورتر هاوس

7.000 دك دك         شورت ربزشورت ربز  

8.500 دك دك         ستيك شورت ربز بقري كالبيستيك شورت ربز بقري كالبي

9.990 دك دك         رب اي ستيكرب اي ستيك

12.000 دك دك         ستيك تي بونستيك تي بون

14.000 دك دك         ستيك برايم ربزستيك برايم ربز  

5.000 دك دك         برسكتبرسكت

20.000 دك دك         ستيك توماهوكستيك توماهوك

يجب أن يكون اللحم بدرجة حرارة الغرفة قبل الروست

 .لتحقيق نتائج روست جيدة ، يجب أن يتم الطهي على نار هادئةلفترة طويلة
على سبيل المثال 2 كجم من البريسكيت تستغرق 3 ساعات من الطهي على نار هادئة

        

يجب أال تتجاوز درجة حرارة طبخ قطعيات اللحم الكبيرة 120 درجة مئوية         
حتى تصل الى ذوبان اللحم عند الطهي يجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية 95 مئوية

للحصول على لون ذهبي ومقرمش للطهي الخارجي ، يجب زيادة درجة الحرارة إلى
درجة مئوية لمدة 30-20 دقيقة 220         

3.800 دك دك           ستيك رمبستيك رمب  
جنوب أفريقي 

8.500 دك دك           ستيك رب أيستيك رب أي
نيوزلندي

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

Tips On Roasting & SmokingMeat 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 temperature 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. 

*جميع قطعيات لحم األنجوس ُتستورد ُمجمدة من الواليات المتحدة األمريكية 

نصائح للروست والتدخيننصائح للروست والتدخين درجة حرارة اللحمدرجة حرارة اللحم

))

))



THE KITCHEN

For Cooking (Per Kilo | Frozen)

For Cooking (Per Kilo | Chilled)

For Roasting (Per Kilo | Chilled)

للطبخ للطبخ ) للكيلو | مجمد) للكيلو | مجمد((        

المطبخالمطبخ  

للطبخ للطبخ ) للكيلو | مبرد) للكيلو | مبرد((

للفرنللفرن      

   Angus Chuck Ground 5.000 KD
USA Angus Beef
Great for Pasta, Kubba, Keema, Chili...

   Harees / Jereesh Cubes 2.500 KD
South African beef
It’s only good for Harees & Jereesh

   Angus Chuck Cubes 5.000 KD
USA Angus Beef
Amazing for Stewing, Harees & Jereesh

   Ground Beef 3.300 KD
Australian or South African 
Great for Pasta, Kubba, Keema, Chili... 

   Lean Ground Beef 3.800 KD
South African 
Great for Pasta, Kubba, Keema, Chili...

   Stroganoff 3.800 KD
South African beef
Great for Sauté

   Shawarma 3.800 KD
South African beef
Great for Sauté

   Ras Al Asfoor 5.300 KD
South African beef
Great for Sauté

   Australian Beef Cubes 3.250 KD
Australian beef 
Great for Stews, Harees & Jereesh 

   South African Beef Cubes 3.500 KD
South African beef 
Great for Stews, Harees & Jereesh 

   Buftek (Escalope) 4.300 KD
South African beef
Great for Breading & Frying or Pan Grilling

   Tenderloin Roast 7.990 KD
South African chilled beef
For best taste, roast to medium well

   Rib Eye Roast 8.500 KD
New Zealand chilled beef
For best taste, roast to medium or well done

   Lamb Forequarter Roast 3.250 KD
New Zealand chilled lamb
For best taste, roast to extra well done

5.000 دك دك           لحم كتف أنجوس أمريكي مفروملحم كتف أنجوس أمريكي مفروم
 لحم أنجوس أمريكي بقري 

ممتاز للباستا٫ الكبة٫ والقيما، أطباق  اللحم المفروم
2.500 دك دك           ُمكعبات هريس/ جريشُمكعبات هريس/ جريش

 لحم بقري جنوب أفريقي 
ممتاز للهريس والجريش 

3.300 دك دك         لحم مفروملحم مفروم  
 لحم بقري أسترالي أو جنوب أفريقي  

ممتاز للباستا٫ الكبة٫ والقيما، أطباق  اللحم المفروم
3.800 دك دك         لحم مفروم قليل الشحملحم مفروم قليل الشحم

لحم بقري جنوب أفريقي  
ممتاز للباستا٫ الكبة٫ والقيما، أطباق  اللحم المفروم

3.800 دك دك         سترجانوفسترجانوف
 لحم بقري جنوب أفريقي 

ممتاز للسوتيه )حمسة(

3.800 دك دك         شاورماشاورما
لحم بقري جنوب أفريقي 

متاز للسوتيه )حمسة(

7.990 دك دك         تندرلوين روستتندرلوين روست  
لحم بقري جنوب أفريقي ُمبرد 

ألفضل لنتائج الروست  يطهى للدرجة المتوسطة جيدا  
8.500 دك دك         رب أي روسترب أي روست

لحم بقري نيوزلندي ُمبرد 
ألفضل النتائج الروست يترك باالفرن للدرجة المتوسطة  

5.300 دك دك         راس العصفورراس العصفور
 لحم بقري جنوب أفريقي 

ممتاز للسوتيه )حمسة(
3.250 دك دك         مكعبات لحم بقري استراليمكعبات لحم بقري استرالي

 لحم بقري أسترالي 
ممتاز مع اليخنة٫ الهريس والجريش 

3.500 دك دك         مكعبات لحم بقري جنوب افريقيمكعبات لحم بقري جنوب افريقي
 لحم ربقري جنوب افريقي 
ممتاز مع اليخنة٫ الهريس والجريش 

4.300 دك دك         بوفتيك )اسكالوببوفتيك )اسكالوب((
لحم بقري جنوب أفريقي 
ممتاز للقلي والشوي 

3.250 دك دك         الربع األمامي روستالربع األمامي روست
لحم غنم نيوزلندي ُمبرد 

ألفضل النتائج الروست يترك باالفرن للدرجة المتوسطة   

5.000 دك دك           ُمكعباتُمكعبات كتفكتف أنجوسأنجوس أمريكيأمريكي
 لحم أنجوس أمريكي بقري 

ممتاز لليخنة٫ الهريس والجريش

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

Tips On Roasting & SmokingMeat 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 temperature 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. 

 ) )للكيلوللكيلو((

.الربط والتتبيل حسب رغبة العميل
.امكانية طلب العميل ألي قطعية لتجهيزها للروست 

يجب أن يكون اللحم بدرجة حرارة الغرفة قبل الروست

 .لتحقيق نتائج روست جيدة ، يجب أن يتم الطهي على نار هادئةلفترة طويلة
على سبيل المثال 2 كجم من البريسكيت تستغرق 3 ساعات من الطهي على نار هادئة

        

يجب أال تتجاوز درجة حرارة طبخ قطعيات اللحم الكبيرة 120 درجة مئوية         
حتى تصل الى ذوبان اللحم عند الطهي يجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية 95 مئوية

للحصول على لون ذهبي ومقرمش للطهي الخارجي ، يجب زيادة درجة الحرارة إلى
درجة مئوية لمدة 30-20 دقيقة 220         

نصائح للروست والتدخيننصائح للروست والتدخين درجة حرارة اللحمدرجة حرارة اللحم



frozen Products

Burgers & Sausages

Kitchen

البرجر و السجقالبرجر و السجق  

المنتجات المجمدةالمنتجات المجمدة

المطبخالمطبخ  

   Wagyu Burger(frozen) 4pcs 4.000 KD
Locally made with  High-Quality Ingredients, 
Approx 600g

   Chicken Burger(frozen) 4pcs 2.500 KD
Locally made with  High-Quality Ingredients, 
Approx 600g

   Gourmet Cranberry Sausage        
   Frozen Approx. 320g

2.500 KD

Locally made, USA frozen meat
blend of angus beef cuts with cranberry
no additives

   Gourmet Chicken Sausage        
   Frozen Approx. 320g

2.000 KD

Locally made, frozen
no additives

   Meatballs 2.000 KD
Gourmet Meatballs, Made of high-quality beef,
 Free preservatives, 16 pcs approx net wt 400g

   Mini Kabab 2.000 KD
Blend of Australian beef and lamb meats, the packet 
includes 10 pcs, approx 400g, frozen

   Premium Ground Beef (400g) 1.200 KD
Australian beef

   Premium Lean 
     Ground Beef (400g)

1.300 KD

Australian Lean ground beef

2.000 دك دك         كرات لحم بقريكرات لحم بقري    
 لحم بقري أسترالي أو جنوب أفريقي  

ممتاز للباستا٫ الكبة٫ والقيما، أطباق  اللحم المفروم

2.000 دك دك         كباب مينيكباب ميني
 خليط من لحم الغنم والبقر االسترالي , العلبة تحتوي على

 عدد 10 قطع , بوزن 400 جرام
)مجمدة(

4.000 دك دك             واجيو برجر واجيو برجر )مجمد()مجمد(  44 قطع قطع      

منتج محلي من مكونات عالية الجودة
الوزن التقريبي 600 جزام

2.500 دك دك             برجر دجاج )مجمد( برجر دجاج )مجمد( 44 قطع قطع      
منتج محلي من مكونات عالية الجودة

الوزن التقريبي 600 جزام

2.500 دك دك     جورمي سجق التوت البريجورمي سجق التوت البري  
تقريبا تقريبا 320320 جرام جرام  

 منتج محلي ، صوصج من لحم بقري أمريكي -  مجمد مع
 التوت البري من أجود قطعيات لحم األنجوس األمريكي

)خالي من المواد الحافظه(

2.000 دك دك     جورمي سجق الدجاججورمي سجق الدجاج  
تقريبا تقريبا 320320 جرام جرام  

 منتج محلي
مجمد،خالي من المواد الحافظه 

1.200 دك دك             لحم مفروم لحم مفروم فاخرفاخر  ))0.4000.400 جم جم((
لحم بقري استرالي 

1.300 دك دك  لحم بقري مفروم لحم بقري مفروم  فاخر قليل فاخر قليل 
الشحمالشحم  ))0.4000.400 جم جم((

لحم بقري استرالي فاخر قليل الشحم



SPices, SAUces

& Marinates

Seasoning تتبيالتتتبيالت

صلصاتصلصات

خدمة التتبيلخدمة التتبيل

التوابل ، الصلصات والتوابل ، الصلصات و
خدمة التتبيلخدمة التتبيل  

Sauces

Marination Service

Applying The Rub 
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.
Marinate Recommendation
It can be used for all kind of steaks and chicken.

Biltong Rub
A blended spices which

compliments most kind of meats

Flavor Notes: Sour, Garlic
& Black Pepper Flavor

Coffee Rub
A blend of unique spices and coffee

which is great for smoking
brisket & short ribs

Flavor Notes: Strong Coffee
& Slight Gingery Flavor

Spicy Biltong Rub
A blended  spices which

compliments most kinds of meats
with a spicy finish

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

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

Flavor Notes: Oregano
& Little Spicy Flavor

Original Rub
Mouthwatering flavor with a blend 
of herbs & spices, it is designed to 
give premium coating for your cuts

Flavor Notes: Sour, Sharp Garlic
& Black Pepper Flavor

Black And White Rub
A blend of salt & black pepper

Flavor Notes: Salty
& Black Pepper Flavor

Bokuju Sauce
Mr. Cleavers special Wagyu burger sauce

2.500 KD

Lumi Sauce 
Mr. Cleavers special Lumi sauce

1.500 KD

Burger Sauce
Great for Burgers & Hotdogs

1.500 KD

Tahina Sauce 
Great for middle eastern BBQ

1.500 KD

Shattah Sauce 
Mr. Cleavers special Shattah sauce

1.500 KD

The Summer Marinade 
A combination of simple 

ingredients, it highlights the flavor 
of the meat and chicken.

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

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

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

This marinate is great for
Lamb Cuts, Beef & Chicken

Yogurt Marinade
It is designed to

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

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

Shaslik Marinade
It is designed to

tenderize meat or chicken,
adds Turkish flavor to the dish

This marinate is great for
Beef tenderloin & Chicken breast

The Mustard Marinade
The marinade works

beautifully to tenderize your meat
while giving a wonderful flavor

This marinate is great for
Lamb & Beef Roasting

* Seasoning for small piece is 100 Fils.
* Seasoning for big piece is 1 KD.

التتبيلة األصليةالتتبيلة األصلية
نكهة شهية مع مزيج من األعشاب

والتوابل، وهي مصممة
 إلعطاء لون مميز

النكهات البارزه: حامض، ثوم
والفلفل األسود

تتبيلة السبايسي بيلتونجتتبيلة السبايسي بيلتونج
مزيج من التوابل التي تناسب

معظم أنواع اللحوم مع نكهة حاره

النكهات البارزه: حامض، ثوم، فلفل
أسود و فلفل حار

  تتبيلة البيلتونجتتبيلة البيلتونج
مزيج من التوابل

 التي تناسب معظم أنواع اللحوم 

النكهات البارزه: حامض، ثوم 
والفلفل األسود

بتتبيلة أدانابتتبيلة أدانا
مزيج من األعشاب والتوابل التي تعطي

نكهة فريدة من نوعها, مستوحاة
من الخلطات التركية

النكهات البارزه: اورجانو
و فلفل حار

تتبيلة القهوةتتبيلة القهوة
 مزيج من التوابل الفريدة والقهوة 

وهي ممتازة لتتبيل برسكت
 المدخن و شورت ربز

 النكهات البارزه: قهوة
و زنجبيل

  تتبيلة البالك اند وايتتتبيلة البالك اند وايت
 مزيج من الفلفل األسود و الملح

النكهات البارزه: ملح 
والفلفل األسود

تتبيلة الصيفتتبيلة الصيف
مزيج من المكونات البسيطة
تحسن نكهة اللحم والدجاج

،مناسبة لصدور الدجاج
الستيك و الروست

تتبيلة الروبتتبيلة الروب
مصممة لتطرية اللحم أو الدجاج
تضيف نكهة عربية الى طبقك

مناسبة للحم الغنم و البقري
والشواء العربي

تتبيلة الخردلتتبيلة الخردل
تتبيلة رائعة العطاء طعم

 فريد من نوعه

مناسبة لروست

تتبيلة تتبيلة 1111 سبايس سبايس
مزيج من التوابل مستوحاة من تتبيلة

التندوري الهندية  مصممة لتطرية اللحم
واضافة نكة توابل قوية

مناسبة لقطعيات اللحم
الضأن ولحم البقر

تتبيلة الشيشلكتتبيلة الشيشلك
تتبيلة مصممة لتطريةالحم أو الدجاج٫

 إلضافة الطعم التركي

مناسبةللتندرلوين البقري
و صدور الدجاج

شطة صوصشطة صوص
صوص الشطة الخاصة من مستر كليفرز

1.500 دكدك

برجر صوصبرجر صوص
ممتاز مع البرجر و الهوت دوج

 1.500 دكدك
بكوجو صوصبكوجو صوص

 صوص البكوجو الخاص للواجيو برجر من مستر كليفرز

2.500 دكدك

طحينة صوصطحينة صوص
ممتاز للمشاوي العربية

 1.500 دكدك
لومي صوصلومي صوص

 صوص اللومي الخاصة من مستر كليفرز
1.500 دكدك

التتبيلالتتبيل
 يغطى اللحم أو الدجاج بزيت الزيتون، ثم يرش بكمية مناسبة من التتبيلة، مع التدليك باستمرار.

توصيةتوصية
يمكن استخدام التتبيالت مع اللحم والدجاج.

* .التتبيل للقطعة الصغيرة 100 فلس 
* .التتبيل للقطعة الكبيرة 1 دك 

 2 دكدك 2 دكدك 2 دكدك

 2 دكدك 2 دكدك 2 دكدك

Lumi Marinade
Mr. Cleavers special Lumi Marination

This marinate is great for Tikka & Riyash

Shattah Marinade
Mr. Cleavers special Shattah Marination

This marinate is great for Tikka & Riyash

    تتبيلة تتبيلة لوميلومي
 تتبيلة اللومي الخاصة من مستر كليفرز 

مناسبة للتكا و الريش

  تتبيلة شطة  تتبيلة شطة
تتبيلة الشطة الخاصة من مستر كليفرز

مناسبة للتكا و الريش


