بـيـــــت خــــبـراء الــشـــــــواء
House of Grill Experts

قصتنــا
Our Story
عرف واشتهر أسم فرسان على مر األربعة عقود الماضية بالريادة في تقديم أجود أنواع اللحوم
 ومن ثم أتت فكرة التطور لدى فرسان باالستفادة من قيمة وسمعة أسم.ومستلزمات الشواء الالزمة
فرسان كأقدم وأفضل عالمة تجارية توفر أجود أنواع اللحوم ولوازم الشواء في إنشاء سلسلة مطاعم
. تستغل سمعة وخبرة فرسان في اللحوم لتقدم تجربة جديدة ورائعة في هذا المجال
ومن هنا أتت فكرة إنشاء سلسلة مطاعم بمثابة مطبخ لفرسان لتقدم تجربة شواء فريدة حظيت بقاعدة
 لتصبح سلسلة مطاعم فرسان كتشن معروفة,متزايدة من العمالء تحت أسم فرسان كتشن
! ببيت خبراء الشواء
تمتاز فرسان كتشن بتقديم قائمة مميزة من المشويات والمقبالت الشرقية الفاخرة في إطار ممتع
ً
ً
. واجتماعيا لتلبي رغبات الجمعة كلها سواء كانت عائلية أو اجتماعية
عائليا
مناسب
.بيــت خبــراء الشــواء...فرســان كتشــن
Over the past four decades, Forsan has been well known for its leadership, accumulated heritage and
fame in offering the finest quality meat and BBQ products.
There evolved the idea to build on Forsan’s legacy and reputation as a leading brand famous for its best
quality meat in developing a restaurant chains concept that will best utilize this to provide an amazing
and unique oriental barbeque experience.
The restaurant chains concept revolved around the idea of creating a kitchen for Forsan that aims through
a selective array of barbeque expert chefs to take Forsan’s superior quality meat a step further offering
a memorable oriental barbeque eating experience in a uniquely modern and casual dining atmosphere
that has appealed to many, creating and increasing a loyal customer base.
That is how the Forsan Kitchen restaurant chains story first began and became famous over the past
years as the House of Grill experts!
Forsan Kitchen is distinguished for its uniquely diversified menu of finest quality special oriental grills,
appetizers and signature desserts in an exceptionally inviting and enjoyable atmosphere that is perfectly
suitable for memorable family or social gatherings
Forsan Kitchen...The House Of Grill Experts.

األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

مقبالت الشيف المختارة
Chef’s Appetizers Selections
بطاطس مقلية
French Fries

10.50 SR

كرات أرز باللحم
Meat Rice Balls

18.00 SR

362 cal.

. مقلية بإتقان،كرات أرز بحشوة اللحم والجبن الذائب
Tender rice balls stuffed with beef ragu and delicious
melted cheese, fried to perfection. 378 cal.

حمص
Hummus

16.50 SR

كرات أرز بالسجق
Sausage Rice Balls

18.00 SR

كفتة بالجبن
Meat Kofta with Cheese

24.50 SR
23.00 SR

كبة لحم
Meat Kibbeh

23.00 SR

.بطاطس مقلية ذهبية مقرمشة ببهاراتنا الخاصة
Specially seasoned skin-on-golden brown fries.

.يحضر طازج ًا في مطبخنا خصيص ًا لك

Delicious Hummus freshly prepared especially for
you. 438 cal.

متبل
Mutabbal

16.50 SR

متبل معمول بالباذنجان المهروس مشوي على الفحم
.يحضر طازج ًا في مطبخنا من قبل الشيف

Mutabbal made with freshly chargrilled eggplants,
prepared in-house by our expert chef. 379 cal.

تبولة
Tabbouleh Salad

19.50 SR

طبق من سلطة التبولة مع حبات الرمان مخلوطة
.بصلصة الشيف الخاصة
A leafy green mix of parsley, mint, spring onions,
with green apples and pomegranate. Tossed in our
chef’s signature dressing. 178 cal.

خضروات مشوية
Grilled Veggies

كرات أرز مقلية ّللون الذهبي مقرمشة بحشوة السجق
.األرمني والجبنة الذائبة
Rice balls stuffed with Armenian Sausage and
delicious melted cheese, fried to a crisp goldenbrown color. 422 cal.

كفتة لحم غنية بحشوة الجبن الذائب مشوية على
. مجهزّ ة في مطبخنا من قبل الشيف،الفحم
Meat kofta charcoal grilled with an oozing cheese
stuffing, prepared in-house by our expert chef. 556 cal.

محشية باللحم والصنوبر مغطاه بطبقة
ّكبة لحم مقلية
ّ
. الرمان
ّ  تقدم مع دبس.من البرغل
Freshly fried meat kibbeh stuffed with meat and pine
nuts coated in a burghul mix. Served with
pomegranate molasses. 551 cal.

19.50 SR

.تشكيلة مميزة من الخضروات الطازجة المشوية على الفحم
A fresh assortment of grilled veggies including
potatoes, carrots and many more! 300 cal.

خصم خاص على بعض األصناف المختارة للطلبات الداخلية والخارجية

SPECIAL DISCOUNT ON SELECTED ITEMS FOR DINE-IN AND TAKE AWAY ORDERS
األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

ركن ساندوتشات الشيف
Chef’s Sandwiches Corner
* كفتة لحم
Meat Kofta

13.50 SR

* كفتة دجاج
Chicken Kofta

13.50 SR

. كفتة اللحم المميزة من فرسان مشوية على الفحم
Delicious charcoal grilled Forsan signature meat
kofta.

. كفتة الدجاج المبهرة المميزة من فرسان مشوية على الفحم
Forsan in-house signature Charcoal grilled chicken
kofta.

* شيش طاووق
Shishtawook

16.50 SR

الطرية بخلطة الزبادي مشوية على
ّ قطع من صدور الدجاج
. الفحم

Charcoal grilled yoghurt- marinated tender chicken
fillet cubes.

* أوصال غنم
Lamb Awsal

23.50 SR

برجر جورميه
Gourmet Burger

33.00 SR
31.00 SR

كفتة بالجبن
Meat Kofta with cheese

22.00 SR
20.00 SR

متبلة بصلصة الباربيكيو
ّ مكعبات أوصال غنم فاخرة
.مشوية على الفحم
Premium BBQ marinated charcoal grilled lamb loin
cubes.

برجر جورميه فاخر مشوي على الفحم بطبقتين من الجبن
والمخلل وصوص شيف مطبخ فرسان المميز
.يقدم في خبز البطاطس الطري من فرسان
Premium Gourmet burger charcoal grilled to
perfection, with double cheese topped with pickles
and Forsan signature classic burger sauce. Served in a
soft potato bun. 613 cal.

كفتة لحم غنية بحشوة الجبن الذائب مشوية علي الفحم
مجهزة في مطبخنا من قبل الشيف و مغطاه بطبقة غنية من
الحمص و الطحينة مع السماق و شرائح الخس
.في خبز البطاطس الطري من فرسان
Meat Kofta charcoal grilled with an oozing cheese
stuffing, prepared in-house by our expert chef,
topped with a rich layer of hummus and tahina,
sumac and shredded lettuce in a soft potato bun.
529 cal.

.الجبن يمكنك إضافة شريحة ُجبن أمريكية
ُ لمحبي
For cheese lovers you can add an American cheese
slice. 3.00 SR 3.50 SR
45 cal.
*جميع الساندوتشات عدا الكفتة بالجبن وبرجر جورميه تقدم في اختيارك من الخبز العربي الرائع أو
. خبز البطاطس الطري من فرسان
* All sandwiches except Meat Kofta with Cheese and Gourmet Burger come in your
choice of Forsan’s amazing Arabic bread or soft potato bread.

خصم خاص على بعض األصناف المختارة للطلبات الداخلية والخارجية

SPECIAL DISCOUNT ON SELECTED ITEMS FOR DINE-IN AND TAKE AWAY ORDERS
األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

أطباق الشيف المميزة
Chef’s Signature Platters
كفتة لحم
Meat Kofta

34.00 SR

كفتة دجاج
Chicken Kofta

34.00 SR

سيخين كفتة لحم شهية بتتبيلة الشيف الخاصة
.مشوية بإتقان على الفحم
Two delicious charcoal grilled meat kofta skewers
made with our chef’s special seasoning. 831 cal.

سيخين كفتة دجاج طرية بتتبيلة الدجاج الفريدة
.مشوية بإتقان على الفحم من قبل الشيف
Two grilled chicken kofta skewers with our special
chicken marinade, grilled to perfection by our expert
chef. 772 cal.

شيش طاووق
Shishtawook

37.00 SR

أوصال غنم
Lamb Awsal

61.00 SR
57.00 SR

مشاوي مشكلة
Mix Grill

56.50 SR
53.50 SR

ريش غنم
Lamb Rack

95.00 SR
82.50 SR

تشكيلة متنوعة من ثالث أسياخ مكونة من كفتة لحم
.وأوصال غنم فاخرة وشيش طاووق
A selection of three special skewers including the
delicious meat kofta, premium lamb awsal and
shishtawook. 846 cal.

مبهرة
ّ أربع قطع ريش من أفضل أنواع الغنم الفاخر

.الخاصة مشوية على الفحم
ومتبلة بخلطة الباربيكيو
ّ
ّ
Four pieces of grilled premium lamb cutlets,
marinated in our special BBQ sauce. 882 cal.

.سيخين من الدجاج المتبل بالزبادي مشوي على الفحم بعناية
Two perfectly charcoal grilled skewers made with
tender chicken breast fillet cubes, marinated in a
yoghurt basting. 690 cal.

سيخين من أفضل أنواع الغنم الفاخر مشوي على
.الخاصة
الفحم متبل بصلصة الباربيكيو
ّ
Two skewers of premium charcoal grilled lamb loin
cubes, marinated with our special BBQ sauce. 613 cal.

*جميع األطباق تقدم مع البطاطس المقلية الذهبية المكعبة والطماطم والبصل المشوي
. وخبز فرسان الطازج
*All Platters are served with golden-brown fried potato cubes, grilled onion,
grilled tomato, & fresh Forsan bread.

خصم خاص على بعض األصناف المختارة للطلبات الداخلية والخارجية

SPECIAL DISCOUNT ON SELECTED ITEMS FOR DINE-IN AND TAKE AWAY ORDERS

األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

ركن لحوم الستيك الفاخرة
Premium Steak Corner
بالك أنجوس ريب آي
Black Angus Rib-eye

لمحبي مذاق اللحم المميز قطعة الريب آي بالك أنجوس
اللذيذة مبهرة بطريقتنا الخاصة ومشوية على الفحم حسب
.  تقدم مع مكعبات البطاطس المقلية الذهبية،طلبك
For special meat lovers, premium flavorful Black
Angus Rib-eye steak seasoned with our special blend
of spices and grilled to your liking. Served with
golden skin-on fried potato cubes. 832 cal.

135.00 SR

بالك أنجوس تندرلوين
Black Angus Tenderloin

لمحبي اللحم الطري قطعة التندرلوين بالك أنجوس الفاخر
 تقدم مع،تذوب في الفم مشوية على الفحم حسب طلبك
. مكعبات البطاطس المقلية الذهبية
For tender meat lovers, a mouth-melting tender Black
Angus premium Tenderloin steak seasoned and grilled
to your liking. Served with golden skin-on fried
potato cubes. 483 cal.

140.00 SR

اختار الصوص المفضل لديك مع الستيك
Choose your favorite sauce with your steak.

*For further food allergen details please refer
to the food allergen information of your sauce selection.

األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

توصية الشيف لصوصاتنا الخاصة
Chef’s Recommendations For
Our Special Sauces
طحينة
Tahina

.يوصى بطلبها بجانب اللحوم الحمراء
ّ

2.50 SR
2.00 SR

Recommended with any red meat platter. 69 cal.

ثوم
Garlic

2.50 SR
2.00 SR

.يوصى باستخدامها مع أطباق الدجاج
ّ
Recommended with any of the chicken platters.
160 cal.

مدخن
ّ
باربيكيو
Smoked BBQ

3.50 SR

باربيكيو تشيبوتلي
Chipotle BBQ

3.50 SR

مدخن
ّ
باربيكيو خردل
Smoked Mustard BBQ

3.50 SR

برجر فرسان الكالسيكي
Forsan Classic Burger

3.50 SR

.يصا مع الستيك
يوصى بطلبه بجانب اللحوم
ً وخص
ّ
ّ
Recommended with any meat platter, especially with
steak. 60 cal.

يوصى بطلبه
ّ يمكنك إضافته ألي من طلباتك ولكن
. يصا مع البرجر والساندويتشات
ً خص
ّ
Goes well with anything you order, especially with
burgers and sandwiches. 107 cal.

.يصا مع الستيك
يوصى بطلبه بجانب اللحوم
ً وخص
ّ
ّ
Recommended with any meat platter, especially
with steak. 70 cal.

.يصا مع الستيك
يوصى بطلبه بجانب اللحوم
ً وخص
ّ
ّ
Recommended with any meat platter, especially
with steak. 50 cal.

األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

حــال الشيف
Chef’s Dessert
كنافة فرسان
Forsan Kunafah

محمصة ببراعة
ّ كنافة شهية بحشوة كريمة فرسان المميزة
. مغطاه بالشيرة ومزينة بالفستق
A delicious kunafa filled with tasty Forsan cream,
baked to a crisp, drizzled with simple syrup, and
garnished with pistachios. 1173 cal.

21.00 SR

مشروبات
Beverages
بيبسي
Pepsi 151 cal.
بيبسي دايت
Diet Pepsi 1 cal.
سفن أب
7Up 157 cal.
سفن أب دايت
Diet 7Up 6 cal.

5.00 SR

ميرندا برتقال
Mirinda Orange 191 cal.

5.00 SR

5.00 SR

ميرندا حمضيات
Mirinda Citrus 173 cal.

5.00 SR

ماونتن ديو
Moutain Dew 171 cal.

5.00 SR

 مل٥٠٠ مياه
Bottled Water 0 cal.

3.00 SR

5.00 SR

5.00 SR

األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

نحن نوصل

دليــل تعريــف عالمــات مسببــات حساسيــة الطعـــام

We Deliver

Food Allergen icon information

حليب
MILK

بذور سمسم
SESAME

حبوب الصويا
SOYBEANS

كرفس
CELERY

خردل
MUSTARD

جلوتين
GLUTEN

صنوبر
PINE NUT

فستق
PISTACHIO

كبريتات
SULFITE (>10PPM)

بيض
EGG

يحتوي على مسبب الحساسية المذكور

فروعنــا

CONTAINS RELEVANT FOOD ALLERGEN

قد يحتوي على مسبب الحساسية المذكور

Our Branches

MAY CONTAINS TRACES OF RELEVANT FOOD ALLERGEN

يحتاج الرجل ما يقارب
ً
يوميا
 سعرة حرارية٢٥٠٠

تحتاج المرأة ما يقارب
ً
يوميا
 سعرة حرارية٢٠٠٠

MEN NEED ABOUT
2500 CALORIES A DAY

WOMEN NEED ABOUT
2000 CALORIES A DAY

يحتاج الطفل ما يقارب
ً
يوميا
 سعرة حرارية١٨٠٠

الريــاض
Riyadh

الخبــر
ُ
Al Khobar

عثمان بن عفان
OTHMAN BIN AFFAN

+966 555 778 421
+966 118 125 744

األمير تركي األول
PRINCE TURKI AL-AWWAL

+966 556 411 777
+966 112 144 999

 األندلس- طريق الملك سعود
KING SAUD RD. - AL-ANDALUS

+966 552 541 133

CHILDREN NEED ABOUT
1800 CALORIES A DAY

CAL.

المختصر للسعرات الحرارية

IS THE ABBREVIATION FOR CALORIES

.اكتشف اقرب فرع يتشرف بخدمتك
Find the nearest branch that is lucky
to serve you.
األسعـــار شاملــة القيمــة المضافــة
Prices inclusive of VAT

لخدمـــة العزائـــــم والحفــــالت اتصـــل اآلن:

FOR CATERING SERVICE CALL NOW:

055 464 1166

لنتـواصـل
Let’s Socialize

@Forsan_Kitchen

