
 EST. 1979 

دليل منتجات املطاعم
food service catalogue



 أســـــــواق فرســـــان تاريخ عريق ميتد األربعون عامًا. بدأت قصتنا منذ عام 1979 بالتخصص يف تقدمي
 أفضـــــل وأجــــــــود انواع اللحـــــــوم على اإلطالق ومن ثم اكتسبت فرســـــــان سمعة عريقة وثقة كبيرة من
 املستهلكني يف هذا املجــــــال. مع التطـــورات املتالحقة للمستهلك والســـــوق على مر السنوات املاضيـــة
 واكبت فرســــــــان ايضـــًا هذا التطــــور بخطة توســـــــع يف منتجــــاتها لتشمــــل مجموعة متنوعة من املواد

الغذائية واالستهالكية  واملخبوزات الفـــــــاخرة التي اختيرت بعناية لتواكب أفضـــــل معايير اجلـــــــودة

 إضافة لذلك نفذت فرســـــان خطــة توسع كبيرة بفروعها لتصل ألكـبـر قاعــدة عمالء داخــل الريــــاض 
ومؤخرًا خارجها بافتتاح فرعنا اجلديد باخلبر باملنطقة الشرقية

 عـــــالوة على ذلك،  مــع التنــــــوع و التطــــــور الضخــــــم الذي حدث مؤخــــرا يف قطاع املطــاعم واملشــــاريع
 الغذائية يف اململكة، واكبت أســـواق فرســـــان أيضا  هذا التطور بتوسيع دائرة اخلدمات املقدمــــــة التي
 كانـــــت تخدم فقط املستهلكيــــن يف قطــاع التجزئة من خــــالل شبكــــــة فروعنا لتشمــــل أيضا العــــمالء
  أصحاب املطاعم و املشاريع الغذائية الناشئة من خالل تدشني قسم اخلدمات الغذائية الذي يهدف

خصيصا لذلك

 نابعًا من علمنا بالتحديات الكثيــــرة التي يواجهونها أصحــاب املطاعم واملشاريــع الغذائية الناشــــئة
 يف بداية التشغيل، فهدفنا هوتسهيل العملية التشغيلية من خالل توفير قائمة متكاملة من أفضـــــل

.املنتجات الغذائية التي يحتاجونها بطريقة سهلة وموثوق بها

 مع قسم اخلدمات الغذائية ألسواق فرسان ال داعي للقلق فقط ركز على إسعاد عمالئك و إلهامهم
و نحن سنضمن لك توفير كل املنتجات الغذائية التي ستحتاجها بشكل محترف و مبسط

اختر أسواق فرسان...شريكك للنجاح!

قصتـنـــــــا
كيـــــف بدأنـــا

our stoty
how we started

.
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.

.
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Forsan  Groceria  has a long history that extends to more than 40 years. 
Our story began in 1979 with a specialization in providing the best and 
finest quality meat from which Forsan Groceria  earned  a great  reputa-
tion and confidence from  consumers in this  field. With the  continuous 
developments  of both  consumers  and  market  needs  over  the  years, 
Forsan Groceria  has also  coped with these developments  as it  evolved 
over the years to  diversify its products  range to  include a wide variety 
of selective gourmet  groceries and other premium consumer  and luxu-
ry-baked goods carefully selected to adhere to the best quality standards.

In addition, Forsan  Groceria has  implemented an ambitious  expansion 
plan with its branches  aimed to reach the largest  customer base within 
Riyadh and more  recently  stretched its  boundaries beyond  Riyadh  by 
opening its most recent  branch in Al-Khobar in the  Eastern  Province.

Moreover, with the vast  developments and  diversity that  recently took 
place in the restaurants  and food  industry  across the kingdom  Forsan 
Groceria has also coped with such developments to diversify its services 
from solely being focused on  serving individual customers to launching 
a new sector  that  is  focused  on  providing food services to promising 
restaurants and rising food businesses.

Stemming  from  our  knowledge of the many challenges that restaurant 
and  food  business  owners  will encounter  as they initially set up their 
business,  our  sole aim  is to make  their  process  easier  by  providing 
the full  range  of best quality  food  products they  need in a consistent, 
reliable and accessible manner.

With  Forsan  Groceria  Food  service division you don’t need to worry, 
just  focus on making your customers happy and inspired while we take 
care  of providing all  the food  products you need in a professional and 
hassle-free manner!

Choose Forsan Groceria...your True Partner to Success!



 نهـــدف لتوفيـــر أفضـــــــل املنتجــــات واخلـدمــــــات الغـــذائيــــة بشكـــل
 محتـــرف وموثوق به  وسهـــل الوصــــــــول إليــــــه

 اذا كنت متتلك أو تدير مطعم واحد، مطعم حتت اإلنشاء ،عربة
طعام أو مشروع أسرة منتجة فأسواق فرســـــان هي وجهتك

أختر أســــــــــواق فرسان...شريــــكك للنجـــــــاح!

هدفنــــــا
our goal

.

!

We  aim to provide  the full range of best quality food 
products  and  services  in a professional,  reliable and
accessible manner.

If you are an owner of a single restaurant, a restaurant 
under  construction, a food  truck or an out  of  home 
catering  project,  Forsan Groceria is  your  one  stop 
shop!

Choose  Forsan  Groceria…Your True Partner
to Success!





أجبــــــان 
CHEESE

مــوزاريــــــــــــــال
MOZZARELLA

جنب فتــة
FETA CHEESE

شرائــح جنب مطبوخ
PROCESSED CHEESE 
SLICES SOS/IWS

شيــدر مطبوخ
PROCESSED CHEDDAR

 جنب كرمية
CREAM CHEESE

جنب حلومي
HALLOUMI CHEESE

مقتـرحـــات الطبـــخ اليــومـي
EVERYDAY RECOMMENDATIONS



مخبــوزات
BAKERY

خبز شرائح
TOAST

خبز ملون
COLORED BREAD

خبز مدور
DINNER ROLL

رغيف فرنسي
FRENCH BAGUETTE

خبز صامولي
SAMOLI SUBMARINE

خبز برجر
BURGER BUN

خبز بريوش
BRIOCHE BUN

خبز بطاطا
POTATO BREAD

تورتيال
TORTILLA

خبز بانيني
PANINI BREAD

خبز برتغالي
PORTUGESE BREAD

شابورة
SHABORA



منتجات األلبان
DAIRY

لبـنـــــة
LABNEH

كرمية
CREAM

زبدة و دهون
BUTTER & FAT

سوفت سرف آيس كرمي
SOFT SERVE ICE CREAM

بودرة حليب
MILK POWDER



شوكوالتة
CHOCOLATE 

 شوكوالتة حليب، بيضاء أو غامقة
MILK, WHITE OR DARK CHOCOLATE

غالف شوكوالتة لآليس كرمي
CHOCOLATE COATING FOR ICE CREAM

كرمية البندق مع الكاكاو
HAZELNUT CHOCOLATE SPREAD



حشوات 
FILLINGS

 تويف كراميل
TOFFEE CARAMEL

حشوة جبنة شيدر
CHEDDAR CHEESE FILLING

حشوة جنب كرمية
CREAM CHEESE FILLING

حشوة كرمية
CREAM FILLING 

حشوة فراولة
STRAWBERRY FILLING

شوكوالتة
CHOCOLATE

حشوة شوكوالتة بالبندق
CHOCOLATE HAZELNUT FILLING

حشوة كرمية سبكيولوس
SPECULOOS CREAM FILLING 

حشوة جبنة بيضاء
WHITE CHEESE FILLING



مربيــــــات
GLAZES

 جيلي تويف كراميل
TOFFEE CARAMEL GLAZE 

جيلي شوكوالتة بيضاء، بندق أو غامقة
WHITE, HAZELNUT OR DARK 
CHOCOLATE GLAZE

جيلي فراولة
STRAWBERRY GLAZE

 جيلي شفاف، أبيض، أسود أو أحمر للتلميع
NEUTRAL, WHITE, BLACK OR RED  
DECORATION GLAZE

جيلي شفاف أو أحمر
NEUTRAL OR RED STARGEL 





برجر حلم 
BEEF BURGER

 برجر واجيو
WAGYU BURGER 

 برجر كفتة غنم
LAMB KOFTA
BURGER 

  برجر آجنوس
ANGUS BURGER

 برجر كفتة دجاج
CHICKEN KOFTA
BURGER 

برجر أسترالي
AUSTRALIAN
BURGER 

برجر حلم فرسان
FORSAN BEEF
BURGER 

برجر جورميه
GOURMET BURGER 

 برجر برازيلي
BRAZILIAN BURGER 

برجر دجاج فرسان
FORSAN CHICKEN 
BURGER

محشي باجلنببرجر ملفوف
CHEESE STUFFED
BURGER ROLL 



صلصات 
SAUCES

 صلصة جنب شيدر
CHEDDAR CHEESE SAUCE 

 كتشاب
KETCHUP

 صلصة حارة
HOT SAUCE 

 مايونيز
MAYO

 بطاطا مقلية
FRENCH FRIES 



 صلصة طماطم
TOMATO SALSA SAUCE 

 صلصة الفلفل
PEPPER SAUCE 

 بيري بيري
PERI PERI SAUCE 

 باربيكيو
BBQ 

صلصــات التتبيــل
MARINATING SAUCES



دجـــاج
POULTRY

 برجر دجاج
CHICKEN BURGER 

 بوب كورن دجاج
CHICKEN POPCORN 

 زجنر
ZINGER

 ناجتس دجاج
CHICKEN NUGGETS 

دونتس دجاج
CHICKEN DONUTS 

 ستربس دجاج
CHICKEN STRIPS 

صدور دجاج
CHICKEN BREAST 



سجق
SAUSAGES

 سجق دجاج
CHICKEN SAUSAGE 

 سجق لبناني مع الصنوبر
LEBANESE SAUSAGE WITH
PINE NUTS 

  سجق لبناني
LEBANESE SAUSAGE

 سجق ارمني
ARMENIAN SAUSAGE

سجق عجل
VEAL SAUSAGE 

 سجق عجل باجلنب
VEAL SAUSAGE WITH CHEESE 



مشويات ُمَسيّخة
BBQ SKEWERS

 اوصال غنم
LAMB AWSAL 

 شيش طاووق بالفلفل
PEPPER SHEESH 
TAWOK

  كالسيك شيش طاووق
CLASSIC SHEESH 
TAWOK 

 كفتة حلم
MEAT KOFTA 

بيري بيري شيش طاووق
PERI PERI SHEESH 
TAWOK 

 كفتة دجاج
CHICKEN KOFTA 

كفتة حلم باجلنب
CHEESE-STUFFED 
MEAT KOFTA 

 شيش طاووق بصلصة
الطماطم
TOMATO SALSA 
SHEESH TAWOK 



https://www.youtube.com/channel/UC_oh4SRRhvzK_6N9C-xQ-sw
https://www.instagram.com/forsan_groceria/?hl=en
https://twitter.com/forsan_groceria?lang=en
https://www.forsan.com.sa



