OPEN DAILY FROM 18:00 PM TO 02:00 AM

HAPPY HOUR DAILY
FROM 18:00 PM - 20:00 PM

PLEASE TAKE NOTE OF THE ABBREVIATIONS BELOW FOR ANY DIETARY RESTRICTIONS
ALL
PRICES ARE
IN

OMANI

RIYALS
AND SUBJECT TO 17% SERVICE CHARGE & TAX 9/18

STARTERS & SHARERS

لفائف سمك السالمون المدخن

 جرجير و كبرس،  ثوم،  شبت، سلمون مدخن ملفوف مع خبز التورتيال االخضر يقدم مع كريمه حامضه

Smoked Salmon Pinwheels

(G) (D) (S)

6.300

Smoked salmon rolled with green tortilla bread with sour cream, dill, chives, Rocca leaves
and capers

سوشي المكماني
)  الخيار او االفوكادو ماكي يقدم مع مخلل الزنجبيل والوسابي (الفجل الياباني, السلطعون,  التونة, اختيارك من السالمون

Makimania (6pcs)

(S) (G)

5.500

Your choice of Salmon, Tuna, Crab, Cucumber or Avocado Maki, served with Ginger pickles,
Wasabi and soya sauce

صحن الكومبو البار الرياضي
 هالبينو محشيه و اجنحه الدجاج المشوي،  عيدان السمك،  شرائح البطاطا المقلية، أصابع جبنه الموزاريال المقلية

Sports Bar Combo Platter (D) (E) (S)

7.700

Deep fried mozzarella sticks, Cajun spiced potato wedges, fish fingers, stuffed Jalapenos
and BBQ chicken wings

رقائق التورتيال
 جواكامولي و كريمه حامضه،  تقدم مع صلصة طماطم،  فاصوليا مقلي و هالبينو، ناتشو مقرمشه مغطاه بصوص جبنه ذائبه

Nachos (signature) (NEW) (V) (D) (G)

4.500

Crispy Nacho topped with melted cheese sauce, refried beans and jalapeno, served with
tomato salsa, guacamole and sour cream

السمك التقليدي والبطاطا
شرائح السمك الطازجة المقلية تقدم مع البازالء الطرية وصلصة التارتار والبطاطا المقلية

Traditional Fish &Chips (S) (E)

6.700

Crisp fried fresh fish fillet served with mushy peas, tartar sauce & steak fries

ديناميت جمبري
 يقدم مع صوص حار، ربيان مقلي بالزبدة

Dynamite Shrimp (signature) (NEW) (S) (E)

5.500

Buttered fried shrimps, served with spicy sauce

اجنحه دجاج كرسبي بافلو
تقدم مع صوص الجبنة الزرقاء و عيدان الخضروات، اجنحه دجاج كرسبي بافلو في صلصة الزبدة الحارة الكريمي

Buffalo Chicken Wings (signature) (NEW) (D)

4.700

Crispy Buffalo Chicken Wings in a creamy Hot Butter Sauce,
Served with Blue Cheese Dressing & Veggie sticks

الفلفل المكسيكي المقرمش
صلصة االفوكادو و كريمه حامضه, البصل والهالبينو,  محشو بجبنه الكريما يقدم مع "صلصة الطماطم، هالبينو مقلي

Crispy Jalapenos (NEW) (D)

(G)

6.700

Deep fried Jalapenos, stuffed with Cream Cheese,
Served with homemade “Pico de Gallo”, Guacamole & Sour Cream

الفطر المقلي العمالق

 تقدم مع صوص ثوم بالليمون،  هالبينو،  طماطم مفرومه، مغطاه بجبنه شيدر ناضجه

Giant Fried Mushrooms (NEW) (E) (G) (D)

5.500

Topped with mature cheddar cheese, chopped tomato, and jalapeno, served with a lemon
garlic sauce

كره مخبوزه مقلية من لحم العجل
 تقدم مع الخردل وصلصة الطماطم، المفروم ممزوجة بالمرق والزبدة والبقدونس والطحين

Veal Bitterballen (NEW) (B) (G) (E)

5.500

Fried breaded ball of minced veal mixed with stock, butter, parsley and flour, served with
mustard and tomato ketchup

 ساندويش ولفائف البار الرياضي, برجر
SPORTS BAR BURGER, SANDWISHES & WRAPS
البرجر التقليدي للبار الرياضي
* : الطماطم والملفوف مع خيارين،  الخس،  مزخرف بالمايونيز،  مشوي علي الذوق الخاص، " جرام من "برجر لحم انجوس250
جبنه زرقاء/طماطم مجففه/شرائح هالبينو حار/لحم بقري مقلي/جبنه شيدر/مشروم/حلقات بصل مشويه

The Original “SPORTS BAR BURGER” (NEW) (B) (G) (E) (D)

7.800

250g. of pure “Angus Meat Burger”, chargrilled to your liking, Garnished with Mayonnaise,
Lettuce, Tomatoes & Coleslaw Topped up with your two choices:*Grilled Onion Rings /
Mushrooms / Cheddar Cheese / Beef Bacon Fried Egg / sliced spicy Jalapenos / Sun dried
Tomatoes / Blue Cheese

ثالثه رجال متزلجون
الخس والفلفل الحار في كعكه الطماطم المجففة" المتزلق كالرا مع, البصل, االفوكادو, الطماطم,  لحم انجوس بآتي مع لحم مقدد٪ 100"
 خس و،  قطعه سمك مشويه مع صوص تندوري-" مايونيز تشيبوتل والخس والطماطم وجبنه شيدر في خبز البطاطا" برجر تندوري السمك
طماطم

THREE MEN SLIDERS (SIGNATURE) (NEW) (B) (G) (E) (D) (S)

6.700

“The Original Slider” 100% Angus Beef Patty with Bacon, Tomato, Avocado, Onions, Lettuce
&Jalapenos in Sundried Tomato Bun “The Clara Cluck Slider”- Chicken Chorizo with
Chipotle Mayonnaise, Lettuce, Tomato & Cheddar Cheese in Potato Bun “Fish Tandoori
Burger”- Grilled fish Patty with Tandoori Sauce, Lettuce & Tomato

سندويش شرائح لحم البار الرياضي
 موزاريال ذائبه و بطاطس كاجون متبله،  مشروم،  بصل، فلفل رومي مقلي

SPORTS BAR Steak Sandwich (B) (G) (D)

6.800

Sautéed bell peppers, onions, mushrooms, melted mozzarella & Cajun spiced potatoes

QUESADILLAS
كاساديال
كاجون دجاج متبل أو لحم بقري

 جبنه غرويير في خبز تورتيال، دجاج متبل أو شرائح لحم بقري مطبوخ مع خضار
Cajun spiced chicken or beef quesadillas (B) (G) (D)

6.700

Sautéed marinated chicken or beef strips with vegetables, gruyere cheese in tortilla bread

كاجون ربيان متبل
 جبنه غرويير في خبز تورتيال، شرائح ربيان متبل مطبوخ مع خضروات
Cajun spiced shrimps quesadillas (NEW)

6.700

Sautéed marinated shrimps strips with vegetables, gruyere cheese in tortilla bread

Grilled vegetable quesadillas

كيساديالس الخضار المشوية
خضار مشكله سوتيه مع بهارات كاجون في خبز تورتيال
4.900

(V) (G)

Sautéed mixed vegetables with Cajun spices in tortilla bread

SIZZLERS WITH A TWIST……Sizzle Guaranteed!!!.....We Guarantee a Sizzle with your skillet
or we will replace your meal….
مع تويست سيسلرز نضمن لك همسه مع المقالة الخاصة بك أو سنقوم استبدال وجبتك
فاهيتا
اختيارك من لحم البقر المتبل أو الدجاج علي طبق من األزيز يقدم مع تورتيال
Fajitas (signature)

(B) (G) (D)

7.700

Your choice of marinated beef or chicken on a sizzling platter served with tortilla

 جرام250( لحم بقري أسترالي مشوي
 تشعل مع الكونيك.... الوجبة الخاصة من منزلنا
Grilled Australian beef tenderloin (250gms) (signature) (B) (A)

11.000

Our house specialty…Flambéed with cognac
السالمون المشوي

سلمون متبل بالفلفل يقدم مع صوص الليمون الكريمي مع الخضار المشوية والبطاطا المهروسة
Grilled Salmon (S)

8.500

Pepper marinated salmon served with creamy lemony sauce with grilled vegetables & mashed potatoes

مشوي أضالع الخنزير
لحم الخنزير المشوي الطري اللذيذ مع البصل السوتيه والذرة

BBQ Pork Spare Ribs

(S) (P)

8.500

Succulent juicy BBQ pork spare ribs on a bed on sautéed onions& grilled corn
السجق والهريس
نقانق لحم الخنزير المشوية مع البطاطا المهروسة مغطاه بمرق البصل تقدم مع البازالء بالزبدة
Banger and mash (P) (D)

6.700

Grilled pork sausages on mash potatoes topped with onion gravy served with buttered peas
All prices are in Omani Riyals and subject to 17% service charge & Tax
 وضريبة%17 جميع األسعار باللاير العماني وتخضع لرسوم خدمه

