SNACKS & BITES

PIZZA & PASTA

Soup of the Day

35

Philly Cheese Steak Sheet Pan Nachos
Loaded with pulled beef, caramelized bell peppers, jalapeños
tomato, three cheese sauce & crispy onions

45

Sticky BBQ Chicken Wings
Creamy blue cheese sauce & celery sticks

45

Crispy Fried Calamari (SF) 
Served with Garlic aioli and grilled lemon.
Mac and Cheese Bites (V)
Panko crumb & deep fried served with BBQ sauce.

35

Caesar Salad (SF)
Romaine lettuce, turkey bacon, soft boiled egg, garlic croutons,
anchovies, shaved Parmesan & Caesar dressing.

45

Super Grain Salad (V, HO, N)
Cracked freekah, barley, lentils, green beans, parsley, radicchio,
endives, chicory, hazelnut dukkah & tahini dressing.

50

Size Up & Add on
Grilled Chicken Breast
Sautéed Salmon Fillet (SF)
Tiger Prawns (SF)

35

15
25
25

MAIN COURSES

Beef Rib Eye Steak 300 gm
Beef Sirloin Steak 250 gm
Beef Fillet Steak 250 gm
Norwegian Salmon Fillet 200 gm (SF) 
Half Grilled Chicken
Boneless chicken, lightly seasoned with garlic, thyme & olive oil.
Mixed Grill
Rump steak, chicken sausage, Chicken skewer
& Lamb patty.

135
100
150
95
65

90

Chicken Fajita
Sizzling chicken strips, onion, peppers, cheese, lettuce, guacamole,
tomato salsa & sour cream, served with tortilla bread.

70

All served with Chips

Butter Chicken (N)
Chicken tikka cooked in a rich tomato & cashew gravy served
with biryani rice, naan, papad, pickle and raita.

65

Sauces
Garlic butter, Peppercorn, Béarnaise, Mushroom sauce
Grilled Chicken Shish Taouk
Arabic spiced chicken skewer, served with garlic sauce, pickle,
flat bread & fries.

50

SIDE ORDERS
House Seasoned Chips (V)
Mashed Potatoes (V)
Mac & Cheese (V)
Roasted Summer Vegetables (V)
House Salad (V)
Stir Fried Green Vegetables (V)

BURGERS

100

Above grilled items are served with roasted Roma cherry tomato
on-vine, grilled mushroom, garden salad and your choice of one side.

Crispy Battered Fish & Chips (SF) 
Sustainably caught north Atlantic Cod, pea puree & tartar sauce

OUR FOOD IS FRESHLY PREPARED AND MAY CONTAIN ALLERGENS.
PLEASE SPEAK TO OUR STAFF IF YOU HAVE ANY ALLERGY CONCERNS.

GRILLED TO PERFECTION

Margarita (V)
60
Tomato ragu, mozzarella & fresh basil
Pepperoni75
Tomato ragu, jalapeños, mozzarella & pepperoni
Chicken Tikka
75
Tomato ragu, mozzarella, chicken tikka, onion rings, bell peppers,
green chili & fresh coriander.
Lasagne al Forno
75
Beef ragu & Napoli sauce, fresh pasta, rich cheese sauce,
crusty garlic bread & Garden salad
Fettuccine Alfredo
70
Chicken, roasted mushrooms, peas & goats cheese
Baked Spinach and Ricotta Cannelloni (V)
65
Cannelloni filled with spinach & ricotta, homemade tomato sauce
& cheese sauce

15
15
15
15
15
15

(V) VEGETARIAN (SF) SEAFOOD (HO) HEALTHY OPTION (N) NUTS (A) ALCOHOL.
All prices are inclusive of 7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT.
For more information and restaurant bookings contact us at mrtoadsuae@elr.ae

Mr Toad’s House Burger
200gm beef burger, cheddar cheese, caramelized onions,
romaine lettuce & tomato, on soft bun

70

Korean Fried Chicken Burger
Crispy fried chicken breast, Korean chili garlic ketchup,
cheese, spicy slaw, on soft bun

75

Deluxe Veggie Burger (V)
200 gm patty, quinoa, bulgur, beetroot, feta,
baby spinach, harissa mayo, lightly toasted soft bun

60

البيتزا والمعكرونة

المقبالت والسلطات
حساء اليوم
صينية رقائق الناتشو مغطاة بشرائح اللحم وجبن فيالدلفي ا
صينية غنية بلحم بقري مقطع وفلفل رومي مكرمل وفلفل هاالبينو
وطماطم وصلصة من ثالثة أنواع من الجبن وبصل مقرمش
٤٥
أجنحة الدجاج الشهية بالباربكيو
صلصة الجبن األزرق الكريمية وأعواد الكرفس
35
الكاليماري المقلي المقرمش(ب)
يقدم مع تتبيلة الثوم بزيت الزيتون والليمون المشوي.
٣٥
مقبالت المعكرونة والجبن (ن)
قطع بانكو تقدم مقلية مع صلصة الباربيكيو
٤٥
سلطة سيزر (ب) 
خس روماني ولحم الديك الرومي المقدد وبيض نصف مسلوق وقطع الخبز
المحمص بالثوم وأنشوجة وجبن بارميزان مبشور وتتبيلة سلطة سيزر
٥٠
سلطة الحبوب السوبر (ن ،ص ،م) 
فريكة مطحونة وشعير وعدس وفاصوليا خضراء وبقدونس وهندباء وبازالء
والشيكوريا مع دقة البندق والطحينة

60

35
45

الزيادات واإلضافات
صدر دجاج مشوي
فيليه سلمون مشوح (ب)
روبيان عمالق (ب)

15
25
25

األطباق الرئيسية
90

سمك مقطع مقرمش ورقائق البطاطا المقلية (ب )
سمك القد األسترالي من شمال المحيط األطلسي مع بوريه البازالء وصلصة
التارتار
٧٠
دجاج فاهيتا
شرائح دجاج حارة وبصل وفلفل وجبن وخس وغواكامولي وصلصة طماطم
وكريمة حامضة تُقدم في خبز التورتيال
٦٥
دجاج بالزبدة (م)
دجاج تكا مطهو في صلصة الكاجو والطماطم الغنية ويقدم مع أرز برياني وخبز
نان وبابادم ومخلل وصلصة الرايتا

جميع أصنافنا مجهزة من مكونات طازجة وتحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية.
إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية ،يرجى التحدث إلى أحد أفراد طاقمنا

مشوي على أصوله
١٣٥
١٠٠
١٥٠
٩٥
٦٥

ستيك مشوي ريب آي  300جم 
ستيك بقري  250جم من الخاصرة
شريحة لحم بقري فيليه  250جم
فيليه السلمون النرويجي  200جم (ب)
نصف دجاجة مشوية 
دجاج مخلي مُتبل بالثوم والزعتر وزيت الزيتون
١٠٠
مشويات منوعة 
شريحة رامب ستيك ونقانق الدجاج وشيش طاووق وكرات من لحم الضأن.

تقدم جميع األصنفة المشوية مع طماطم روما الكرزية المشوية بفرعها
والمشروم المشوي وسلطة خضراوات مع طبق جانبي من اختيارك.
الصلصات
زبدة ثوم وفلفل أسود وبيرنيز وصلصة مشروم
٤٠
دجاج مشوي شيش طاووق 
أسياخ دجاج بالتوابل العربية ،تقدم مع صلصة الثوم ومخلل وخبز مرقق وبطاطا
مقلية

األطباق الجانبية
رقائق البطاطا المتبلة هاوس (ن)
بطاطا مهروسة (ن)
معكرونة بالجبن (ن)
خضراوات صيفية مشوية في الفرن (ن)
سلطة هاوس (ن)
خضروات خضراء مقلية سريع ًا (ن)

١٥
١٥
١٥
١٥
١٥
١٥

(ن) نباتي(ب) مأكوالت بحرية (ص) خيار صحي (م) مكسرات (ك) كحوليات.
جميع األسعار شاملة  % 7رسوم بلدية  %10ضريبة خدمة و %5ضريبة القيمة المضافة.
للمزيد من المعلومات وحجوزات المطاعم،
اتصل بنا أو تواصل معنا على mrtoadsuae@elr.ae

مارغريتا (ن)
صلصة راغو الطماطم وجبن موتزاريال وريحان طازج
75
بيبروني 
صلصة راغو الطماطم وفلفل هاالبينو وجبن موتزاريال وبيبروني
75
دجاج تكا
صلصة راغو الطماطم وجبن موتزاريال ودجاج تكا وحلقات بصل وفلفل رومي
وفلفل أخضر حار وكزبرة طازجة.
75
الزانيا آل فورنو 
صوص راغو اللحم وصوص نابولي ومعكرونة طازجة وصلصة غنية بالجبن وخبز
بالثوم وسلطة خضراء
60
فتوتشيني ألفريدو
دجاج ومشروم مشوي وبازالء وجبن الماعز
65
سبانخ مطبوخ وجبن ريكوتا كانيلوني (ن)
جبن كانلوني مع حشو من السبانخ والريكوتا وصلصة الطماطم منزلية الصنع
وصلصة الجبن

البرغر
جميع أصناف البرغر تقدم مع بطاطا مقلية أو رقائق البطاطا
70
برغر مستر تودز هاوس 
قطعة لحم بقري  200غرام وجبن شيدر وبصل مكرمل وخس روماني وطماطم
في خبز البرغر الطازج
75
برغر الدجاج المقلي الكوري 
صدر دجاج مقلي ومقرمش وصلصة الكاتشب الكورية الحارة بالثوم وجبن
وسلطة كول سلو حارة في خبز برغر طازج
60
برغر الخضراوات الفاخر (ن)
عة  200غرام من الكينوا والبرغل والشمندر وجبن فيتا وأوراق السبانخ الصغيرة
ومايونيز بالهريسة وخبز برغر طازج شبه محمص

