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CROWD PLEASERS™ سعادة الزبائن

شوربة      2.185

أجنحة بافلو بينجينز المميزة
أجنحة الدجاج المقلية الخفيفة والمغطاة بصلصة البافلو المفضلة. تقدم مع صلصة بلو جيز 

وأصابع الكرفس المقرمشة.
                          10 قطع. 5.700          20 قطعة 10.310

لفائف بيض الهوجان                                   4.610
اللفائف اللينة المحشوة بالدجاج، والذرة الحلوة، والفاصوليا السوداء، وا�عشاب الطازجة. تقدم 

مع صلصة كريمة فلفل ا�ناناس الحلو المحلية الصنع.

ذا كاونتي كلير سامبلر                                               10.310
مزيج مع الناتشوز، ولفائف بيض الهوجان ودوبلنير كاسديال.

بصل فرنسي
شوربة غنية بطعم البصل المقلي مغطاة بالكريمة وجبنة بروفولوني.

سلطة كالكينيز
كاونتري الدجاج    6.065

دجاج مقلي ومقرمش أو دجاج مشوي مع 
سلطة خضراء، بيكون لحم،

جبن كولبي، بيض، طماطم، وصلصة 
سموكي هوني ديجون.موكي هوني 

ديجون.

سلطة الكوب الممتلئة 5.820
خضار طازجة منوعة ممتلئة بالدجاج، وبيكون، بلو جيز، وكولبي جيز، أفوكادو، الطماطم، 

البيض، والخيار. اضف اختيارك الخاص من الصلصة.

دوبلنير كاسديال
اختار من بين الدجاج أو اللحم البقري 

مع كولبي وجبن مونتري جاك، والتوابل 
اللذيذة والبصل المقلي والمقرمش، 

المغطى في طحين التورتيال. يقدم مع 
صلصة بيكو دي جالو، وجواكامولي. 

مغطى بكريم حامض الليمون.
الدجاج: 5.820

اللحم البقري: 5.820

أصابع موزاريال مانجيا                                    5.095
أصابع الموزاريال الذهبية المقلية. تقدم مع صلصة المارينارا الخاصة بنا.

التيميت ناتشوز                                 8.245
بطاطا التورتيال المقدمة مع جبن كولبي، الخس المبشور، ومكعبات الطماطم،

وشرائح هالبينو الفلفل. تقدم مع الكريمة الحامضة وجواكامولي. االختيارات: اللحم البقري 
الساخن والفاصوليا أو الدجاج الحار والفاصوليا.

خبز الجبن بالثوم                                       3.030
شرائح الخبز الفرنسي مع ا�عشاب الطازجة، والثوم والزبدة.  مغموس بالجبن.

كون كيو الحارة مع رقائق البطاطا                                            6.915
اللحم البقري الطازج المطبوخ على نار هادئة مع التوابل المكسيكية اللذيذة، والفلفل، والبصل، 
وهالبينو الفلفل، والثوم،. يقدم مع كريمة الجبن وبيكو دي جالو الطازجة ورقائق بطاطا التورتيال.

جديد! روبن فريتيرز                               4.245
كل ما تحبه عن روبن في قضمة شهية واحدة!  معمول باللحم البقري المقطع، والملفوف 

المخلل، وجبنة الكريمة، مغموسة في الحليب ومخبوز بخبز البانكو.  مزينة بالبقدونس وتقدم 
مع صلصة ثاوسند آيلند.

مكس وماتش        اختيار 2: 5.700        اختيار 3: 9.215
رقائق البطاطا بالجبنة   |   الدجاج الناطعة المميزة

أجنحة دجاج البافلو الخالية من العظام   |   أصابع موزاريال مانجيا
أجنحة دجاج البافلو   |   دوبلنير كاسديال

روبن فريتيرز   |    ساندويتج دجاج لينا المقرمشة

التيميت البطاطا المطبوخة
شوربة كريمية مع قطع سميكة من البطاطا، مع رشة من جبن كولبي، بيكون لحم، والبصل ا�خضر.

شوربة اليوم
اسألنا عن شوربة اليوم.

SOUPS

Bennigan’s Premium Buffalo Wings

Hogan’s Egg Rolls

The County Clare Sampler

Dubliner Quesadillas

 French Onion

Ultimate Baked Potato

Soup of the Day

Kilkenny’s Country Chicken Salad

Cheesy Potato Skins

MIX & MATCH

Boneless Buffalo Wings

Chips and Salsa

Mangia Mozzarella

Ultimate Nachos

Garlic Cheese Bread

Chili Con Queso & Chips

Reuben Fritters

البطاطا الضعيفة بالجبنة                                       5.455
قطع البطاطا الضعيفة محشوة بجبن الكولبي، بيكون، والبصل ا�خضر.

يقدم مع صلصة الكريمة الحامضة.

أجنحة دجاج البافلو الخالية من العظام   6.065
طبقنا المميز والمخبوز محليÅ، يقدم بالطريقة التقليدية أو المغمورة بصلصة البافلو. 

يقدم مع أصابع الكرفس أو اختيارك من صلصة الرانتش أو بلو جيز.

رقائق البطاطا والصلصة                             3.395
رقائق بطاطا التورتيال مع صلصة للتغميس.

Sheela’s Sriracha Shrimp
جديد! روبيان

شيالس سريراتشا  5.820

السلطات
سلطة قيصر بالدجاج المشوي                                                    5.455

خس مقرمش مغموس بصلصة القيصر الخاصة بنا، وتحتوي على قطع من الصدر الدجاج 
المشوي، جبن البارميزان، وقطع الخبز المحمص الخاص بنا.

سلطة دجاج البافلو التيميت                                                        6.790
وعاء ضخم مملوء بالتورتيال المقرمشة والخضروات الخضراء الهشة، والجزر، والكرفس، باكو دي 

جالو، بلو جيز مغمس في صلصة الرانتش.  مغطاة بصدر الدجاج المقلي والمقرمش أو المشوي 
المتبل بصلصة البافلو.

أضف صلصة إضافية                                  0.970
•   صلصة بلو جيز •   صلصة بالسميك  •  صلصة القيصر  

•   سموكي هوني ديجون •   صلصة رانتش 

SALADS
Grilled Chicken Caesar Salad

Ultimate Buffalo Chicken Salad

Add Extra Dressing
Loaded Cobb Salad

12 قطعة 
روبيان مغمسة في خلطتنا 

السرية ومقلية لدرجة اللون البني 
الذهبي.  مغموسة في صلصة 

دايناميت الحارة، ويقدم مع صلصة 
تغميس إضافية.

سلبريتيد برجر

بافلو الدجاج                                5.095
الدجاج الجنوبي المقلي والمغطاة بالصلصة الحارة والساخنة، وصلصة جبنة البلو، وخس، 

وطماطم، والبصل ا�حمر، مع السندويشة السمسم.

دجاح الباربكيو المشوي                                       4.610
صدر الدجاج المشوي مع بيكون اللحم المقرمش، وجبن الشيدر، وصلصة البابكيو وسندويشة 

البرجر بالسمسم.

بنجينز كالب                                  4.850
خبز القمح بالعسل، يحمص، ويتبل بالمايونيز والريحان الطازج.  طبقات من لحم الخنزير، لحم 

الديك الرومي المحمص، بيكون لحم العجل أو الخنزير، الطماطم، الخس المقطع، الجبن 
السويسري والشيدر.

4.850 دجاج الكلكينيز كاونتري راب 
أفخاذ الدجاج، والخس، والطماطم، جبنة الكولبي، وبيكون اللحم ملفوف في خبز التورتيال مع 

صلصة سموكي هاني ديجون. جربها مع الدجاج المشوي!"

تقدم مع البطاطس المقلية خاصة بنا والمبهرة بملح البحر.

سندويشة دجاج ليناز
المقرمش     5.580

سندويشة الدجاج المقرمش هي العرض! صدر من 
الدجاج المشوي، مقلي بعناية لدرجة الكمال 
الذهبي.  تعلوها جبنة الجاك بيبير، ومغطاة 

با�سيوليت الحارة، ومع سلطة الكرنب المغمسة 
بصلصة ليناز الحارة والحلو السرية.

CELEBRATED SANDWICHES

Buffalo Chicken

Bennigan’s Club™

Kilkenny’s Country Chicken Wrap

Grilled BBQ Chicken

Lina’s Crispy Chicken Sandwich

مونتي كريستو العالمية
المشهورة   5.455

طبقات من خبز القمح مع لحم الديك الرومي 
المشوي، والديك الرومي المحمص، والجبن 

السويسري وا�مريكي. يغمس الخليط 
ويغطى ويتم قليه في بودرة السكر. يقدم 

مع الخلطة التوت ا�حمر للتغميس.

World Famous Monte Cristo

قائمة بنجينز المميزة

االطباق الصغيرة      4.245
مونتي كريستو

مونتي كريستو العالمية المشهورة الخاصة بنا بشكل أصغر.

برجر الجبن
ثالث أنواع من البرجر المشوي تقدم مع الخس المبشور في سندويشة السمسم.

تقدم مع البطاطس المقلية خاصة بنا والمبهرة بملح البحر.

أفخاذ الدجاج
ثالث شرائح دجاج صغيرة مغطاة بالخس وصلصة سموكي هاني ديجون في سندويشة السمسم.

بافلو الدجاج
ثالث قطع من الدجاج الجنوبي المقلي مغطاة في صلصة الحارة والساخنة والخس في سندويشة 

السمسم.

PUB BITES
Monte Cristo

Cheeseburger

Chicken Tenders

Buffalo Chicken
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CLASSICS
THE ORIGINAL

البرجر المميز

في بنجينز، نفتخر بتقديم أفضل المكونات لكل وصفاتنا.  بدًء من البرجر المطبوخ محلي� باللحم البقري ا�مريكي المميز بنسة %100.  طبقات النكهة 
لوصفاتنا تم عملها من قبل فريق الطهي الرائع؛ لتوفر تجربة برجر أسطورية.  هدفنا هو إشباعك جوعكم، وعلى هذا نقدم لكم  مع البرجر البطاطا 

المقلية المطهوة لدينا والمبهرة بملح البحر.

THE PRIME BURGERS
برجر الجبن الكالسيكية                                                 5.095

البرجر المشوية الكالسيكية الرائعة، مغطاة بجبن الشيدر الكالسيكي.

برجر باربكيو بيكون شيدر                                                5.7000
هذه البرجر المعمولة على الطريقة الغريبة والغنية بصلصلة الباربكيو وجبن الشيدر

وبيكون اللحم.

بلو جيز برجر                                      5.700
قطهة من اللحم البقري المشوي الغنية بجبنة البلو والصلصلة، مغطاة بالبصل المقلي.

برجر شبوتل الحار                                         5.700
بصل مقلي ومقرمش، جبنة الجاك بيبير، ومايونيز شبوتل بالثوم الطازج.

جديد! برجر الوسكي 
ا�يرلندي الالمع  6.790

مطبوخ بقليل من الوسكي ا£يرلندي الالمع 
و طبقات من بصل السوتيه.  وجبنة 

الشيدر واللحم البقري المقدد المدخن في 
خبز البروشي المرشوش بصلصة كريم 

الوسكي ا£يرلندي الخاصة بنا.

برجر جار-الكي أرجوال   5.700  
مايونيز الريحان والثوم الخاص بنا، جرجير، طماطم، جبنة جاك بيبير،
بيكون اللحم المدخن، بصل مقلي ومقرمش مع صلصلة سريراتشا.

ذا ب.و.م.ب (بيكون، بصل، المارمليد، بوربون)  5.700
هذا البرجر ذو النصف رطل المقدم مع مربى الحمضيات وبيكون اللحم، ويغطيه الجبن 

ا�مريكي الذائب وكومة من البصل المقلي المقرمش.  كل هذه النكهات ستدوي داخل فمك!

مهال - أو برجر  5.700
مهالو تعني "شكرº" في هاوي، وحواس التذوق لديك ستشكر على كل قضمة من هذه البرجر 

الغنية والمغطاة بجبنة الشيدر البيضاء الحارة، وبأسيليكا سريوال، وسكر القرفة وحلقات 
ا�ناناس المشوية. با£ضافة إلى صلصلة ا�ناناس المطهوة لدينا بطعم الفلفل الحلو.

BBQ Bacon Cheddar Burger

The Big Irish

Bleu Cheese Burger

Spicy Chipotle Burger

New! St. Brigid Burger

The Classic Cheeseburger

The B.O.M.B. (Bacon, Onion, Marmalade, Bourbon)

Mahal-O’Burger

Gar-Lucky Arugula Burger

جديد! برجر سانت بريجيد       6.790
مغطاة بطبقات من جبنة البوب المحلية، ولحم 

البقري المقدد، والبصل المشوي،
والمشروم، مع خبز البروشي المحمص. 

 
     ذا بيج آيرش                          6.670
أثنين من برجر اللحم المصطفة بشكل مرتفع، 

وذات طابقين وبضعف المكونات.

New! The Irishman
Whiskey Glazed Burger

مفضلة ا�سطورة

ستيك وأالي كالسيك

دجاج داني بوي                                     7.275
طبق من صدرين الدجاج المشوي بالثوم يقدم مع البطاطا المهروسة بالثوم والبروكولي.

ضلوع الخنزير سموك هاوس
صوت كأفضل طبق، ضلوع الخنزير مطبوخة على نار هادئة "حتى تسقط كل العظام، يتبل ويمع 

صلصة الباربكيو، ويتم شويها على الشوية، تقدم مع البطاطس المقلية الخاصة بنا وسلطة 
الكرنب.                                                               نصف 7.275            كامل 9.580

فطيرة كاتيج الخاصة بنا                                            4.850
طاجن من لحم البقر المفروم، السجق، البصل، الفطر، الجزر، الطماطم، أعشاب طازجة ومغطاة 

بالبطاطا المهروسة بالثوم وجبن البارميزان.

الدجاج والروبيان المرصوص                                                 8.370
كاجون الدجاج والروبيان المشوي على طبقة من أرز بيالف، مخفوق بصلصة الجبن وكريمة 

الكاجون ومغطاة بالطماطم والبصل ا�خضر.  يقدم مع البروكولي.

دجاج سموثيرد   7.885
قطعتين من صدور الدجاج المشوية، مغطاة بطبقة من البصل الرائع، ومشروم مرلوت ومغطاة 

بجبن الشيدر واللحم البقري المقدد المدحن.  يقدم مع البطاطس المهروسة بالثوم المحمص 
والكرنب المحمص.

فاهيتا الجنوبي الغربي
يقدم مع البصل المثلي والفلفل مع خبز التورتيال، والكريمة الحماضة، والجواككامولي، وجبنة 

كولبي، والطماطم الطازجة.

أختيارك من:

الدجاج: 9.215                  الروبيان: 9.460                  اللحم: 9.460                  الخضار: 5.455

الدجاج المقلي                                           4.850
الطعم الحقيقي للجنوب القديم. صدر دجاج مقلي لدرجة القرمشة واللون البني الذهبي 

ومغطى بكريمة اللحم الغنية. يقدم مع اختيارين من ا�طباق الجانبية.
فاكهة الباشن مع لحم 

الخنزير المقطع  6.915
مع العظم، قطع لحم الخنزير السميك 

والمشوي بشكل كامل. يقدم مع نكهة 
من الفواكه من اختيار الطباخ، وتقدم مع 

البطاطا المهروسة بالثوم المحمص 
وبروكولي. حقÊ مميزة!

جديد! برجر دجاج الوسكي 
ا�يرلندي الالمع  7.035

ربعين من الدجاج المشوي المتكامل، طري 
ومغطى بالوسكي ا£يرلندي الخاص بنا.  يقدم 

مع البطاطس المهروسة بالثوم المحمص 
والكرنب المحمص.

أفخاذ الدجاج المميز
الخاص بنا  6.670

مخبوز في مطبخنا ويقدم مع البطاطاس 
المقلية الخاص بنا، مع سلطة الكرنب 

وصلصة السموكي هاني ديجون. جربها 
مع الدجاج المشوي!

LEGENDARY FAVORITES
Danny Boy Chicken

Smokehouse Pork Ribs

Homemade Cottage Pie

Passion Fruit Glazed Pork Chop

Our Signature Chicken Tenders

Stacked Chicken & Shrimp

Southwest Fajitas

Chicken Fried Chicken

new! The Irishman Whiskey
Glazed Chicken

Your choice of
ChickenBeef ShrimpVeggie

دجاج هاواي 7.885
قطعتين من صدور الدجاج المشوية مع 

صلصة هاواي الرائعة ومغطاة بحلقات 
ا�ناناس المشوية مع المزيد من صلصة 

هاواي.  يقدم مع أرز عشبة البيالف 
وبروكلي سوتيه.

نيويوركر                            7 أونس 10.915      10 أونس 15.160

لحم الضلع               7 أونس 11.885     10 أونس 16.370

لحم الضلع                 7 أونس 13.945

ستيك تي-بون                                 14 أونس 17.585

CERTIFIED ANGUS BEEF STEAKSستيك لحم انجوس المعترف به

New Yorker

Rib Eye

T- Bone Steak

Fillet Steak

Smothered Chicken

Hawaiian Chicken

نادي كنسينغتون 9.095
لحم السيرلوين مشوي في 8 أونص.  من 

خلطتنا السرية من كنسينغتون ويقدم مع 
البطاطس المهروسة بالثوم المحمص 

والكرنب المحمص.

Kensington Club®

قائمة بنجينز المميزة

ي
ا�صل



الحلويات

خبز البودنغ الخاص بنا 
مع صلصة برالين  4.365 
هذه الحلوى سذوب في فمك! خبز 

البودنغ المحلية الصنع غارقة في 
صلصة برالين الساخنة وتعلوها 

مغرفة من أسكريم الفانيال وبودرة 
السكر.

فطيرة البراوني   4.365
فطيرة بنجينز الكالسيكية! براوني 

الجوكليت مع أسكريم الفانيال، 
مغطاة بالجوكليت الساخن، 

وكريمة مخفوقة والكرز.

جيز كيك نيويورك   4.365
جيز كيك غنية، وتقليدية بستايل 
نيويورك، مغطاة بصلصة الفراولة 

الطازجة.

3.155 مغرفتين من ا�سكريم 
مغرفتين من ا�سكريم من اختيارك: الفانيال، الجوكليت، الفراولة.

هل تعلم؟
بأن الطباخين في بينجينز يطهون أكلك 

من الصفر كل يوم! وهذا أحد ا�سباب 
لكوننا أسطورة!

جوكليت الموت
ا�سطورية 4.365

خلطة بنجينز ا�صلية المملؤة 
بأسكريم الجوكليت، واللوز، 

والمرشمللو الصغير، وصلصة 
الجوكليت وألواح بسكويت التويكس، 

وا�وريو المففت، وطبقة من 
البسكويت مغطاة بطبقة من 

الجوكليت. وتقدم مع الجوكليت 
الساخن! إنها قاتلة!

DESSERTS

Housemade Bread Pudding
with Praline Sauce

Brownie Bottom Pie

تواصل معنا!

اكتشف المزيد من الكوكتيل الخاصة
بنا في قائمة المشروبات المميزة!

@جميع ا�سعار بالدينار البحريني، شاملة ¯®٪ سعر الخدمة، شاملة ¬٪ الضريبة، ¬٪ ضريبة القيمة المضافة.

Did our Legendary service exceed your expectations? Let us know at BENNIGANS.COM.BH

SIDES & SAUCES

من البحر

فيليه سمك السالمون المشوي                                        8.245
ببساطة مشوي أو متبل بالكاجون. يقدم مع أرز بيالف والبروكلي المقلي.

¸ضافة لمسة من الفواكه ا¸ستوائية 0.700

تامبورا الروبيان المقلي                                              7.885
روبيان مقلي بخفة إلى درجة اللون البني الذهبي. يقدم مع البطاطس المقلية الخاصة بنا 

وسلطة الكرنب وصلصة الهالبينو تارتار.

سمك وشبس الفينز بير 
بيتيريد   7.885

شرائح السمك ا�بيض الغنية 
بخليط البير اللذيذ. مقرمش 

ومقلي بخفة إلى درجة اللون البني 
الذهبي. يقدم مع البطاطس 
المقلية الخاصة بنا ووسلطة 

الكرنب وصلصلة الهالبينو تارتار.

FROM THE SEA

Grilled Salmon Fillet

Tempura Fried Shrimps

Finn’s Beer Battered Fish & Chips

الباستا

باستا دجاج ارتيتشوك    4.610
صدر دجاج طري مقلي با�عشاب والتوابل، مغمس في باستا اللنجينية، مع فلفل أحمر المشوي، 

وثوم، طماطم مجففة. مع صلصة البالسميك، والبصل ا�خضر، ويقدم مع الخبز بالثوم المحمر.

باستا ألفريدو دجاج الجنوب الغربي   4.610
شرائح من الدجاج المتبل في صلصة الحارة الخاصة بنا مع البصل والفلفل، ومغموس

في كريمة الفلفل ا�حمر الحارة الخاصة بنا والبيني باستا. يقدم مع الخبز بالثوم المحمر.

PASTA

Chicken Artichoke Pasta

Southwest Chicken Alfredo Pasta

باستا كاجون الدجاج
والروبيان    6.670

كاجون الدجاج والروبيان المشوي، باستا 
الفيتوشيني، خضروات مدخنة، 

وصلصلة كريمة الكاجون الخاصة بنا.  
يقدم مع الخبز بالثوم.

Cajun Chicken & Shrimp Pasta

ا�طباق الجانبية

1.455 •  لوديد البطاطا المقلية 

1.820 •  البطاطس المقلية 

1.455 •  البطاطا المهروسة المشوية والمحمرة 

1.455 •  خضروات محمرة 

1.820 •  السلطة الخضراء 

1.455 •  سلطة القيصر الجانبية 

الصلصات   0.970

•  صلصة البافلو

•  صلصة غواكامولي

•  صلصة الكريمة الحامضة

•  صلصة سالسا

الصلصات وا�طباق الجانبية

1.455 •  سلطة الكرنب 

1.820 •  البروكولي المقلي 

1.455 •  أرز بيالف با�عشاب 

1.455 •  دينير رول 

1.455 •  البطاطس المقلية الحلوة 

 1.455 •  حلقات البصل 

SAUCES

SIDES
Loaded Baked Potato

Homestyle French Fries

Roasted Garlic Mashed Potato

Roasted Vegetables

Garden Salad

Side Caesar Salad

Buffalo Sauce

Guacamole

Sour Cream

Salsa

Pepper Sauce

BBQ Sauce

Tartar Sauce

Mushroom Sauce

Kick Up Coleslaw

Broccoli Sauté

Herb Rice Pilaf

Dinner Roll

Sweet Potato Fries

Onion Rings

•  صلصة الفلفل

•  صلصة الفطر

•  صلصة الباربكيو

•  صلصة التارتر

Legendary Death
by Chocolate™

New York Cheese Cake

Ice Cream Duo

قائمة بنجينز المميزة


