مشروبات غير كحولية Alkoholfreie Getränke/
25
16
30
30
25

		 مشروبات غازية
		مياه إفيان باحلجم الصغير
		 مياه إفيان باحلجم الكبير
		 سبيتزي نصف ليتر
مزيج من بيبسي وميرندا
0.3L

عصائر Säfte/
28
30

		عصير
تفاح ،برتقال ،أناناس ،ماجنو ،توت بري،
جريب فروت ،طماطم
		عصير طازج
برتقال أو ليمون

بيرة من

بيرة Biere /
البرميل Fass Biere /

90
48
40

Original Hofbräuhaus München 1.0L
 0.5Lبيرة هوفبراوهاوس األصلية من ميونيخ
0.3L
Münchner Kindl Weissbier

90
48
40

1.0L
0.5L
0.3L

بيرة من ميونيخ

48

 0.5Lبيرة ممزوجة مبشروب

غازي Radler /

نبيذ Vom Winzer /

نبيذ أبيض من إنتاجنا
Gl.
Btl.
نبيذ أحمر من إنتاجنا
48
مشروبات ساخنة 220 Warme Getränke/
ريسلنغ ميشلسبرغ
48
220
		قهوة أميركية  		415ريسلنغ كالسيكي
30
كابوتشينو 		475
شوكوالتة ساخنة
إسبريسو
قهوة خالية من الكافيني
مشروبات كحولية Spirituosen/
		
تشكيلة أنواع شاي مل 30
50
		 ييغرمايستر

جميع االسعار هى بالدرهم االماراتى و حتتوى على ٪١٠رسوم خدمه و ٪١٠رسوم بلديه و  ٪٥ضريبه القيمه املضافه.

112018

80

2 Gegrillte HB Schübling Rindswürste, Sauerkraut, Senf, Kren

75

(PORK) 6 Nürnberger Rostbratwürst’l und Sauerkraut

األطباق النباتية Vegetarier Ecke /

قطعتا نقانق شوبلينغ مشويتان ،ملفوف مخلل ،خردل حار ،فجل اخليل

69

(خنزير)  ٦نقانق نورمبيرغ مشوية ،ملفوف مخلل

شهدنا احلواجز تُرفع والعوائق تُذلّل في عالم الطبخ...

Pilzpfanne mit Semmelknödel

فطر مشكل في صلصة كرمية باألعشاب مع قطعة عجني

90

(PORK) Frankfurter Würstchen mit Kartoffelsalat
(خنزير) قطعتا نقانق فرانكفورتر ،سلطة بطاطس

58

Kasespätzle

90

(PORK) Currywurst, French fries
(خنزير) نقانق مشوية ،صلصة كاري ،بطاطس مقلية

69

Mangold- Kartoffelstrudel, Roma Tomatensoße und Frischkäse

األطباق اجلانبية Beilagen /
27
27
32
27
27
27
32
32
32

شعيرية نودلز من البيض مع جبنة مبشورة وبصل مقلي

ملفوف أبيض مخلل Sauerkraut
)ك) ملفوف أحمر مطهو ببطء (A) Blaukraut
فطر مقلّى Pilzpfanne Sautéed
خضروات مشكلة Gartenfrisches Gemüse
بطاطس مقلية Pommes Frites
بطاطس مهروسة Kartoffelpüree
بطاطس ّ
مقلة Bratkartoffeln
كريات بطاطس مقلية Kartoffelklöse
شعيرية نودلز أملانية من البيض Spätzle German

طباق التحلية Nachspeise /
45

Apfelstrudel

48

Kaiserschmarrn, Apfelmus, Vanilleeis

فطيرة تفاح كالسيكية مع صلصة فانيليا
فطائر بانكيك مبشورة ،تفاح مطبوخ بالسكر ،آيس كرمي بنكهة الفانيليا

48

Bayrisch Cream, Beerenragout, Erdbeereis

45

Schwarzwälder Kirschtorte
كيك الغابة السوداء

هل فكرمت في االحتفال لدينا أو تنظيم نشاطات لبناء الفرق أو زيارتنا برفقة أع ّز أصدقائكم؟

لطلب أطباق تقليدية خاصة ليست مدرجة في قائمة الطعام ،نرجو منكم عدم التردد في طلبها من الطاهي .نوفر أيض ًا قائمة مأكوالت أملانية فاخرة للعشاء في
دفء منازلكم.

80

(A) Saftiger HB Biergulasch, Champignons, Wirsing

95

(PORK) (A) HB Braumeister Schweinenackensteak vom Grill, Zwiebelsoße
(خنزير) (ك) شريحة حلم من عنق اخلنزير بتتبيلة هوفبراوهاوس املميزة مع صلصة بصل

95

Resch gebratene Bauernente, Blaukraut, Kartoffelkloß

80

Halbes Grillhänd‘l

75

(PORK) Leberkäse, Spiegelei, Kartoffelsalat
(خنزير) رغيف حلم بافاري ،بيض مقلي ،سلطة بطاطس

جميع االسعار هى بالدرهم االماراتى و حتتوى على ٪١٠رسوم خدمه و ٪١٠رسوم بلديه و  ٪٥ضريبه القيمه املضافه.
A) Contains Alcohol (PORK) Contains Pork (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams, inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
For those with special dietary requirements and allergies, who may wish to know the ingredients used, please ask to speak to the Manager.

(خنزير) قدم خنزير مقرمشة ،ملفوف مخلل ،فجل اخليل

(ك) غوالش باللحم البقري مع بيرة هوفبراوهاوس من البرميلُ ،يق ّدم مع قطع فطر صغيرة وملفوف

بط بافاري مح ّمر ،ملفوف أحمر ،كريات زالبية بالبطاطس

315

(PORK) Original Hofbräu Schlachter Platte

260

(PORK) Bayrisches Schmankerl

(خنزير) طبق هوفبراو ،قدم خنزير ،نصف دجاجة مشوية ،رغيف حلم ٦ ،نقانق نورمبيرغ ،شريحتا حلم من عنق اخلنزير ،ملفوف مخلل
(خنزير) أصناف بافارية مشكلة :حلم بطن خنزير مح ّمر ،نصف بطة محمرة ،نقانق بافارية بيضاء ،نقانق كايزركراينر ،ملفوف أحمر

من امللحمة Aus der Hofmetzgerei /
(PORK) Originale HB Wurstplatte, Frankfurter, Bratwurst, Weisswurst, Sauerkraut 115
)خنزير) طبق نقانق أصلية مشكلة :نقانق فرانكفورتر ،نقانق براتفورست مشوية ،نقانق بافارية بيضاء ،ملفوف مخلل

65

55

(PORK) Bayrischer Wurstsalat mit Käse
(خنزير) سلطة نقانق بافارية مع خيار مخلل وجبنة

48

(V) Obazda, Mixed pickles, Zwiebelringe
(ن) جبنة بافارية تقليدية قابلة للدهن مع مخلالت مشكلة وحلقات بصل

69

Backhänd`l Salat
صدر دجاج مغلّف بفتات اخلبز مع أوراق خس مشكلة وصلصة هوفبراوهاوس

45

Hofbräusalat
سلطة خيار وبطاطس وملفوف أبيض مع أوراق خس مشكلة

79

(PORK) Originale HB Brotzeit

79

(V) Käsebrett’l

65

نصف دجاجة مح ّمرة على الطريقة البافارية ،سلطة بطاطس

أطباق كبيرة احلجمParty Platter /

75
ميكنكم التواصل معنا أيض ًا عبر:

شريحة سمك قد مغلّفة بعجينة مع بيرة هوفبراوهاوس ،سلطة بطاطس وصلصة تارتار

105

نقدم ملجموعة مؤلفة من  ١٠ضيوف حلم خنزير مشوي ًا لذيذ ًا بوزن يصل إلى  ١٠كغ مع أطباق جانبية مثل البطاطس املهروسة وامللفوف املخلل بقيمة ١٥٠٠
درهم فقط .نرجو منكم إخبارنا مبوعد زيارتكم قبل  ٤٨ساعة.
إذا أردمت إثارة إعجاب أصدقائكم بأمسية بافارية حقيقية في دفء منزلكم ،أو في حال احتجتم إلى مساعدتنا للتحضير حلفالت عيد امليالد البافارية األصلية
التقليدية ،ال تترددوا في التحدث مع مدير املطعم.

HB Bierteig ausgebackener Kabeljau, Kartoffelsalat, Sauce Tatar
(PORK) Schweinshaxe, Sauerkraut, Meerrettich

قشدة بافارية ،صلصة توت ،آيس كرمي بنكهة الفراولة

من حديقة هوفبراو Aus dem Hofbräu Wirtsgarten/

معجنات بالسلق والبطاطس مع صلصة طماطم وجبنة قريش

األطباق اخلاصةHofbräu Spezialitäten /
85

في هوفبراوهاوس دبي ،نقدم فن الطبخ األملاني مع تشكيلة من األطباق البافارية التقليدية
واألطباق اإلقليمية الشهية

(PORK) Käsekrainer, Weisskraut, Kren, Senf
(خنزير) نقانق كايزركراينر ،ملفوف أبيض ،فجل اخليل ،خردل
(PORK) 1Paar Weißwürste,

(خنزير) قطعتا نقانق بيضاء ،خردل حلو ،كعك مملح

جميع االسعار هى بالدرهم االماراتى و حتتوى على ٪١٠رسوم خدمه و ٪١٠رسوم بلديه و  ٪٥ضريبه القيمه املضافه.

A) Contains Alcohol (PORK) Contains Pork (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams, inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
For those with special dietary requirements and allergies, who may wish to know the ingredients used, please ask to speak to the Manager.

42

42

(خنزير) طبق شرائح حلم باردة مع مخلالت مشكلة مع ّدة في املطعم
(ن) طبق أجبان بافارية مشكلة مع بسكويت مالح

(PORK) Kalter Schweinebraten, Meerrettich, Gewürzgurke
(خنزير) شرائح حلم خنزير مشوي باردة مع فجل اخليل املخلل واحلامض

احلساء Suppen /

(PORK) Bayrische Kartoffelsuppe

(خنزير) حساء بطاطس بافارية مع حلم خنزير مقدد (لدينا أيض ًا هذا احلساء نباتي ًا)

Beef broth with hausgemachten Pfannkuchenstreifen
مرق حلم بقر مع شرائح بانكيك مقطعة طولي ًا

42

(PORK) Linsensuppe vom Schwein mit Speck
(خنزير) شوربة عدس مع حلم خنزير وحلم مقدد

48

Gulaschsuppe

شوربة غوالش باللحم البقري

أطباق شنيتزل Schnitzelecke /
115
120

115

Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln

محضر على طريقة فيينا ،مع بطاطس ّ
ّ
مقلة
إسكالوب حلم عجل مغلّف بفتات اخلبز،

Jäger Schnitzel mit Pilzrahm und Bratkartoffeln
إسكالوب حلم عجل مغلّف بفتات مشوى مع صلصة فطر وبطاطس ّ
مقلة

(PORK) Cordon Bleu
Gefülltes Putenschnitzel mit Kochschinken und Käse, Bratkartoffeln
(خنزير) إسكالوب حلم ديك رومي مغلّف بفتات اخلبز ،محشو باجلبنة وحلم خنزير مع بطاطس ّ
مقل
جميع االسعار هى بالدرهم االماراتى و حتتوى على ٪١٠رسوم خدمه و ٪١٠رسوم بلديه و  ٪٥ضريبه القيمه املضافه.

(A) Contains Alcohol (PORK) Contains Pork (V) Vegetarian
All prices are in UAE Dirhams, inclusive of 10% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
For those with special dietary requirements and allergies, who may wish to know the ingredients used, please ask to speak to the Manager.

