STARTERS
BURGER BOMBS 2.5KD

CROQUETTES 3KD

Crispy fried parcels of juicy burger meat, topped with
melted cheddar and crispy bacon bits served with our
signature burger sauce

Deep fried “bisque“ flavoured Lobster and prawn croquettes
with homemade chili mayo & lime

LOBSTER & PRAWN TNT 3.5KD

LOBSTER MAC‘N’CHEESE 3.5KD

LOBSTER BISQUE 3KD

TRUFFLE FRIES 2KD

Tempura coated crispy fried Prawns & Lobster meat
tossed in our signature hot sauce, sprinkled with sesame
seeds and scallions

Baked succulent Lobster meat and pasta cooked in rich
cheesy lobster bisque, topped with cheesy crust

Creamy lobster bisque with lobster meat

BURGERS

LOBSTERS

ORIGINAL 5KD

ORIGINAL LOBSTER 12KD

Succulent Angus Beef patty on homemade brioche bun with
B&L signature burger sauce, homemade pickles, beef tomato and
crunchy iceberg lettuce, served with salad and chips

Our wild caught Lobsters steamed or grilled ,
served with fries, salad and your choice of lemon
garlic butter or plain butter sauce

SPICY 4.5KD

THERMIDOR 14KD

Succulent Angus Beef patty on homemade brioche bun
with spicy mayo, spicy pickles, beef tomato and crunchy iceberg
lettuce, served with salad

Succulent whole Lobster cooked in a creamy herbed
mushroom sauce, gratinated with parmesan and cheddar
cheese, served with toasted garlic brioche and side salad

EL PADRINO 4KD

SPICY LOBSTER 14KD

Succulent Angus beef patty dusted with cajun spice on
pumpkin bread with kale leaves, herbed hass
avocado and avocado fritters. Served with salad

Whole Lobster cooked in aromatic spiced curry sauce
served with saffron rice & cucumber raita

B&L BEAST 16KD

Linguine with succulent lobster meat in a kaffir lime and tomato sauce

LOBSTER LINGUINE 6KD

A King- sized 10oz Angus beef patty topped with a whole lobster and
melted brie cheese on creamy truffle mayo, sliced fennel
and shredded Chinese cabbage on original bun

VEGGIE BRIE 4.5KD

Fried brie cheese on pumpkin brioche bun with
cranberry mayo, baby gem lettuce, caramelised
figs served with sweet potato fries

SAL ADS

LOBSTER SALAD 6KD

Flavoursome lobster meat, kale, quinoa, avocado, pomegranate, walnuts, pine
nuts, and feta cheese tossed in homemade tangy dressing and topped with
toasted crusty oats loaf

SLIDERS 5KD

B&L SALAD 6KD

Selection of any 2 of the above burgers (except the beast)
in mini format. (2 pieces). Served only with salad

Lobster, mesculin mix, fennel, green apple, peach, pomegranate,
cherry tomato, red radish tossed in homemade salad dressing
topped with crusty oats loaf

ADD BACON & CHEESE 0.5KD

ORIGINAL 8KD

chilled lobster meat marinated in lemony mayo, stuffed in toasted
homemade brioche. Served with fries, salad and lemon garlic butter

SPICY 6KD

Succulent Lobster and Prawns tossed in a herbed chili mayo with
shaved cucumbers, spring onion, in a toasted homemade brioche.
Served with salad

SIDES
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SWEET POTATO FRIES 1.5KD
SAL AD 1KD
FRENCH FRIES 1KD
EXTRA BACON 0.5KD
EXTRA CHEESE 0.5KD
SAFFRON RICE 0.5KD
BRIOCHE 0.5KD

ROLLS

7 SAMURAI 6KD

Succulent lobster meat tossed in Japanese pickles ginger mayo,
shaved cucumbers, Chinese cabbage, filled in toasted brioche topped
with togarashi spice and spring onion. Served with salad

BRISKY 6KD

Slow braised succulent beef brisket and baby rockets stuffed in
toasted brioche and topped with French mustard and sauerkraut.
Served with sweet potato fries

SAUCES
LEMON GARLIC 0.5KD
CL ARIFIED BUTTER 0.5KD
TRUFFLE MAYO 1.5KD
CHILI SAUCE 0.5KD

Our meat Beef & Veal (USA & Australia) is Halal & is chilled & frozen – Poultry Egg (Kuwait) is Halal & Fresh. Seafood Shrimp (India, Philippines, Vietnam, UAE)
Lobster (USA, Canada) is fresh & frozen

المقبالت
برجر بومبز  ٢٫٥د،ك

كروكيت  ٣د.ك

كرات مقرمشة محشوه بلحم البرجر يعلوها الجبن واللحم المقدد
تقدم مع صلصة البرجر

لحم اللوبستر والروبيان المقلي مع صلصة المايونيز الحارة
والليمون األخضر

لوبستر ماك ' ن ' تشيز  ٣٫٥د.ك

" تي ان تي " اللوبستر والروبيان  ٣٫٥د.ك

لحم اللوبستر والباستا المطبوخه بكريمة اللوبستر الغنيه ،يعلوها
طبقة الجبنة المقرمشة

تامبورا الروبيان واللوبستر مع الصلصة الحارة الخاصة
والسمسم والبصل

شوربة اللوبستر  ٣د.ك

فرايز الكمأه  ٢د.ك

شوربة اللوبستر مع الكريمة وقطع لحم اللوبستر

اللوبستر

البرجر

اللوبستر األصلي  ١٢د.ك

البرجر األصلي  ٥د.ك

باوند ونصف لوبستر كامل يقدم مطهو على البخار او مشوي مع صلصة
الزبدة الساده أو صلصة الزبدة بالثوم والليمون تقدم مع الفرايز والسلطة

لحم األنغوس البقري الممتاز يقدم على خبز البريوش وصلصة
البي ن ' ال الخاصة والمخلل والطماطم والخس المقرمش يقدم مع
الفرايز والسلطة الخضراء

باوند ونصف لوبستر كامل مطهو مع الفطر وصلصة الجبنة

سبايسي  ٤.٥د.ك

لوبستر ثيرميدور  ١٤د.ك
لوبستر سبايسي  ١٤د.ك

لحم األنغوس البقري الممتاز يقدم على خبز البريوش مع المخلل
والمايونيز الحار والطماطم والخس تقدم مع السلطة الخضراء فقط

لوبستر كامل مطهو مع صلصة الكاري الحارة
يقدم مع األرز بالزعفران ورايتا الخيار

ال " بادرينو "  ٤د.ك

لوبستر لنغويني  ٦د.ك

اللحم البقري مع بهارات الكاجون وبريوش اليقطين مع السبانخ
واألفوكادو المهروسة واألفوكادو المقلية ،تقدم مع السلطة

لنغويني باستا يعلوها اللوبستر المطهو على البخار مع صلصة
الطماطم الحارة

بي ن' ال بيست  ١٦د.ك

 ٢٨٠غرام من اللحم البقري الممتاز يعلوه لحم الوبستر الكامل ومايونيز
كريمة الكمأه وجبنة البري والملفوف الصيني

سلطات

سلطة اللوبستر  ٦د.ك

بري فيجي  ٤.٥د.ك

جبنة البري المقلية على خبر الرد فيلفت مع مايونيز الكرانبري والخس
والتين المكرمل تقدم مع فرايز البطاطا الحلوه

اللوبستر والسبانخ والكينوا واألفوكادو والرمان والتوت البري المجفف والجوز
والصنوبر وجبنة الفيتا مع صلصة التنغي الخاصة ويعلوها الخبز المقرمش

ساليدرز  ٥د.ك

سلطة بي ن' ال ٦د.ك

قطعتان من اي برجر ما عدا ( بي ن' ال بيست ) بالحجم الصغير تقدم مع
السلطة الخضراء فقط

اللوبستر والخضار الورقية والتفاح األخضر والخوخ والطماطم الكرزية والرمان
والشمر تقدم مع الصلصة الخاصة ويعلوها الخبز المقرمش
والفجل
ّ

 7الساموراي  ٦د.ك

لحم اللوبستر البارد مع المخلل الياباني والمايونيز الحار والخس
يقدم مع السلطة الخضراء فقط

بريسكي  ٦د.ك

شرائح اللحم البقري الطري مع الجرجير في خبز البريوش يعلوها
الخردل ومخلل الملفوف تقدم مع البطاطا الحلوه

الصلصات
الليمون والثوم  ٠٫٥د.ك
الزبدة  ٠٫٥د.ك
المايونيز بالكمأة  ١٫٥د.ك
الحارة  ٠٫٥د.ك

E
V
I
L
WILD NTIC
AT L A T E R
LOBS

اضف لحم مقدد و جبنة ب  ٠٫٥د.ك

الرولز

اللوبستر رول األصلي  ٨د.ك

لحم اللوبستر البارد مع صلصة المايونيز اليابانية الخفيفة يقدم في
خبز البريوش المحمص الساخن مع السلطة الخضراء والفرايز

" سبايسي " رول  ٦د.ك

لحم اللوبستر البارد مع الروبيان والمخلل والمايونيز الحار والخس
والبصل يقدم مع السلطة الخضراء فقط

اإلضافات
فرايز البطاطا الحلوة  1.5د.ك
سلطة  ١د.ك
بطاطا مقلية ١د.ك
لحم مقدد  ٠٫٥د.ك
جبنة  ٠٫٥د.ك
رز بالزعفران  ٠٫٥د.ك
خبز البريوش  ٠٫٥د.ك

اللحوم  -البقر (امريكا وأسرتاليا) ذبح حالل ومربدة ومجمدة .جميع الطيور ذبح حالل وطازجة  -البيض (الكويت) .املأكوالت البحرية طازجة ومجمدة  -الروبيان (الهند والفليبني والفيتنام
واإلمارات) ،اللوبسرت (أمريكا وكندا)
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