
ALL OF OUR
CHICKEN IS

add 

CHEESE
SAUCE

+9

the sound 

smoke sauce 

makes when it 

meets

hot sauce

FRENCH FRIES gf 28
special sauce, habanero mayo
1130

SWEET FRIES gf 36
special sauce, buttermilk ranch
1240

ONION RINGS 36
habanero mayo, smoke sauce
1080

RINGS & FRIES 35
special sauce, habanero mayo 
1280 

RINGS & SWEET FRIES 41 
special sauce, habanero mayo 
1480 

CHICKEN TENDERS 45 
buttermilk ranch, smoke sauce 
780

SHARES

SANDWICHES

بطاطا مقلية
صلصة خاصة، مايونيز هابانيرو

بطاطا حلوة مقلية
صوص خاص، صلصة الرانش باللبن

حلقات البصل المقلية
مايونيز هابانيرو، صوص مدخن

حلقات البصل والبطاطا المقلية
صوص خاص، مايونيز هابانيرو

حلقات البصل وبطاطا حلوة مقلية
صوص خاص، مايونيز هابانيرو

 أصابع الدجاج المقلية
صلصة الرانش باللبن، صوص مدخن

BUFFALO 42 
fried chicken, aged cheddar, 
green leaf , buttermilk ranch, 
buffalo sauce,
brioche bun
610

WHAM BAM 44
fried chicken, cheese sauce,

beef bacon, mushrooms, 
wham bam sauce, brioche bun 
740

TRIPLE DECKER 42
grilled lemon chicken,
aged cheddar, green leaf ,
pickled red onions ,
dill pickles , habanero mayo, 
multi-grain sliced bread
625

45 CALIFORNIA BLT 
grilled lemon chicken, 
beef bacon, green leaf , 
guacamole , 
tomatoes , mayo , 
multi-grain sliced bread 
760

لحم الجاموس
دجاج مقلي،

، صوص  جبنة شيدر معتق، خس  
الرانش باللبن،

صوص لحم الجاموس، خبز بريوش

وام بام
دجاج مقلي،
صوص الجبن،

لحم البقر المقدد، فطر،
صوص وام بام، خبز بريوش

ساندويتش بثالث طبقات
دجاج مشوي بالليمون،

، جبن شيدر معتق ، خسي  
، بصل أحمر مخلل  

مخلالت، مايونيز هابانيرو،
 شرائح الخبز بالحبوب المشكلة

كاليفورنيا بي ال تي
دجاج مشوي بالليمون،

، لحم البقر المقدد، خس  
، جواكامولي  

، ، مايونيز   طماطم  
شرائح الخبز بالحبوب المشكلة

SIDES

AMERICAN 42
hereford prime beef,
american cheese, green leaf ,
onion , tomatoes ,
dill pickles , special sauce ,
brioche bun

48

sub for obe organic beef +15
680

BUCKAROO 
hereford prime beef, 
aged cheddar,
duck bacon, mushrooms, 
smoke sauce, brioche bun
sub for obe organic beef +15
775

SUPREME 48 
hereford prime beef, 
american cheese, beef bacon, 
onion rings,
fried onions , green leaf , 
special sauce, brioche bun
sub for obe organic beef +15
955

48

42

EL MATADOR 
hereford prime beef, 
feta cheese ,
green leaf , 
pickled jalapeños, 
guacamole , 
spicy pico de gallo , 
brioche bun
sub for obe organic beef +15
665

STANDARD 
hereford prime beef, 
american cheese,
caramelized onions , dill pickles ,
special sauce, brioche bun

sub for obe organic beef +15
685

أمريكي
لحم بقر هيرفود من الدرجة األولى،

، جبن أمريكي، بصل  
، ، طماطم   خس  
، ، كاتشب مخلالت  

خردل، خبز بريوش
يمكن استبداله بالبطاطا الحلوة المقلية +8

باكارو
لحم بقر هيرفود من الدرجة األولى،

جبن أمريكي، لحم بط مقدد،
فطر، صوص مدخن

 خبز بريوش
يمكن استبداله بالبطاطا الحلوة المقلية +8

سوبريم
لحم بقر هيرفود من الدرجة األولى،

جبنة كولبي، لحم بقر مقدد،
، حلقات البصل المقلي، البصل المقلي  

، صوص خاص، خس  
 خبز بريوش

يمكن استبداله بالبطاطا الحلوة المقلية +8

إلمتادور
لحم بقر هيرفود من الدرجة األولى،

، جبن شيدر معتق  
، خس  

فلفل الهالبينو الحار المخلل،
، جواكامولي  

، بيكو دي جالو الحار  
خبز البريوش

يمكن استبداله بالبطاطا الحلوة المقلية +8

األصناف العادية
لحم بقر هيرفود من الدرجة األولى،

جبنة كولبي،
، ، مخلالت  صل مكرمل  

صوص خاص ، خبز بريوش
يمكن استبداله بالبطاطا الحلوة المقلية +8

BLUE BUCK 49
venison, blue cheese, 

, beef bacon, caramelized onions 
smoke sauce, multi-grain bun 
710

NOMAD 45 
wild camel, aged cheddar, 
fried egg , fried onions , 
dill pickles , habanero mayo, 
brioche bun
785

ON THE LAMB 49 
lamb , feta , 
onion , green leaf , 
piquante relish, labneh with mint, 
multi-grain bun
660

FARMSTEAD v gf 39
sweet potato & quinoa , 
alfalfa, romaine , onions , 
tomatoes , hummus,
green wrap 
380

GUADALUPE v 39 
black bean & rice patty, 
guacamole , piquante relish, 
alfalfa, stone ground mustard , 
multi-grain bun
560

بلو باك
لحم الغزال، الجبنة زرقاء،

، البقر المقدد، بصل مكرمل  
صوص مدخن، فطيرة خبز بالحبوب

نوماد
لحم جمل بري، جبن شيدر معتق،

، ، البصل المقلي  بيض مقلي  
، هابانيرو مايونيز، مخلالت  

 فطيرة بريوش

أو ذا الم
، ، جبنة الفيتا    لحم غنم  

، ، خس،طماطم   بصل  
صوص بالبهارات، لبنة والنعنع،

فطيرة خبز بالحبوب المشكلة

 فارمستيد  نباتي خالي من
الجلوتين

، بطاط حلوة وخبزة الكينوا  
، ، خس افرنجي  برسيم، حمص  

خس افرنجي، ورق لف خضراء  

جوادالوبي
الفاصوليا السوداء وخبزة األرز،

، صوص بالبهارات، جواكامولي  
، برسيم، خردل  

فطيرة خبز بالحبوب المشكلة

 gf 49
french fries, guacamole , 
spicy pico de gallo ,
cheese sauce,
pickled jalapeños 
replace with sweet fries +8
1310

 gf 49
french fries, cheese sauce,
beef bacon,
wham bam sauce 
replace with sweet fries +8
add sunny side egg +6
1370

 49 
fried chicken, grana padano, 
green leaf     ,spicy pico de 
gallo    ,avocado    ,habañero 
1130

ماشو فرايز خالي من الجلوتين
، جواكامولي  

 صوص بيكو دي جالو حار  ،
جبنة جودا ،

 هالبينيو مخلل ،
 )بطاطا حلوة مقلية +8(

بطاطا فانديندو المقلية
خالية من الجلوتين

بطاطا مقلية، صوص الجبن
لحم البقر المقدد،صوص وام بام،

يمكن استبداله بالبطاطا الحلوة المقلية +8
يمكن طلب بيضة مقلية على

وجه واحد فقط +6

تاكو الدجاج
دجاج المقلي، جبن جرانا بادانو،

خس، بيكو دي جالو الحارة،
افوكادو، مايونيز هابانيرو

16 

19

25

19

FRENCH FRIES v gf 460 

SWEET FRIES v gf 520 

CHEESE FRIES gf 680 
french fries, beef bacon,
cheese sauce,
wham bam sauce

ONION RINGS 440

RINGS & FRIES 460 19

RINGS & SWEET FRIES  580 21 

GREEN SALAD  v gf 175 17

بطاطا مقلية

بطاطا حلوة مقلية

بطاطا فانديندو المقلية
خالية من الجلوتين

بطاطا مقلية، صوص الجبن،
لحم البقر المقدد، صوص وام بام

حلقات البصل المقلية

حلقات البصل والبطاطا المقلية

حلقات البصل
وبطاطا حلوة مقلية

سلطة الخضراوات الخضراء

CLASSIC

 44
beyond burger,american cheese, caramelized onions, dill pickles, 

green leaf, special sauce, brioche bun
640

بيرجر نباتي 45
بيرجر باتيه، جبنة نباتية، بصل مكرمل، مخلالت، خس،

خردل، كاتشب، فطيرة خبز بالحبوب المشكلة

VEGAN

 v 45
beyond burger, vegan cheese, caramelized onions, dill 

pickles, green leaf, stone  mustard, ketchup, multi-grain bun 
560

بيرجر بيوند كالسيكي 44
قطعة بيرجر باتيه، جبنة هافارتي،  بصل مكرمل، مخلالت، خس، صوص خاص،

فطيرة البريوش

44

خسي
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IS DELICIOUSLY

*يتم قيل جميع املواد يف زيت بذور عباد الشمس  001% غري املعدل وراثيا.

*يتم طهي جميع اللحوم متوسطة بشكل جيد ما مل يحدد غري ذلك.

* ميكن أن تؤدي الدواجن والبيض إىل زيادة خطر اإلصابة باألمراض املنقولة بالغذاء، إذا استهلكت اللحوم النيئة أو غري املطبوخة.

* يرجى إعالم موظفينا إذا كان لديك أي حساسية للطعام.

* يتم إعداد األطعمة باريبورجر التي عليها عالمة »خالية من الدهون« يف املطبخ املشرتك مع إمكانية التعرض للجلوتني لذلك،ال تنصح باريبورجر بهذه 

االصناف للزوار الذين يعانون من مرض االضطرابات الهضمية.

* يجب عىل الزوار الذين يعانون من الحساسية من الجلوتني مامرسة الحكم يف استهالك تلك األطعمة.

خايل من الجلوتني = fg نبايت = v مكرسات = n =   مكونات عضوية=

all prices in dhrs including taxes إن جميع األسعار بالدرهم وتشمل الرضائبي

*All fried items cooked in  100% Non-GMO Sunflower Seed Oil.
*All meats cooked medium-well unless specified. Consuming raw or undercooked meat, 

poultry & eggs may increase your risk of foodborne illness. 
*Please inform our staff if you have any food allergies.

*Bareburger foods that are labeled GLUTEN-FREE are prepared in a common kitchen with 
the risk of gluten exposure. Therefore, Bareburger DOES NOT recommend these items 

for guests with celiac disease. Guests with gluten sensitivities should exercise judgment in 
consuming those foods.

v = vegan gf = gluten-free n = nuts = organic ingredient  

CHOOSE YOUR PATTY اختر مكوناتك

+15
+4
+15

hereford prime beef
organic beef 
wild camel 
organic lamb 
venison +10

grilled lemon chicken  
fried chicken 
sweet potato & quinoa v gf
 black bean & rice patty v 
beyond burger patty v gf  +4

لحم بقر هيرفود من الدرجة األولى
لحم بقر عضوي  +15
لحم الجمل البري +4
لحم الغنم  +15
لحم الغزال +10 4+ 

نوميللاب يومش جاجد 
يلقمال جاجد 

 تينولجمن ال يلاخ يتابن -اونيكو ولح اطاطب 
  تينولجمن ال يلاخ يتابن  -زاء وردوء ساليوصاف

ينابن رجربي

CHOOSE YOUR BUN اختر خبزك

brioche bun 
multi-grain bun v

gluten-free bun +6
green wrap  v gf

 خبز بريوش
 خبز بالحبوب المشكلة

خبز خالي من الجلوتين +5
ورق لف أخضر نباتي خالي من الجلوتين 

CHOOSE YOUR CHEESE اختر الجبنة

+4aged cheddar 
american +4

+6
+6

blue cheese 
feta  
vegan cheese v +6

جبنة الشيدر المعتق +4
جبنة أمريكية +4

جبنة زرقاء +6
جبنة الفيتا  +6

CHOOSE YOUR PROTEIN اختر البروتين

beef bacon +6
duck bacon +8 egg +6 لحم البقر المقدد +4

لحم البط المقدد +8 البيض  +6

CHOOSE YOUR VEGGIES اختر الخضروات

alfalfa +3
baby spinach +3

+3
+3
+3

caramelized onions 
dill pickles  
fried onions  
green leaf  +3

+3
+3

kale  
onions  
pickled jalapeños +3
pickled red onions  +3
portobello mushrooms  +5 
tomatoes        +3

البرسيم +3
أوراق السبانخ +3
بصل مكرمل  +3
مخلالت  +3
بصل مقلي  +3
خس  +3

كرنب  +3
بصل  +3
  فلفل الهاالبينو المخلل +3
بصل أحمر مخلل  +3
 فطر بورتيبللو +5
طماطم  +3

CHOOSE YOUR SAUCES  اختر الصلصلة

ketchup  
buffalo sauce 
stone ground mustard 
special sauce +3

+3
+3
+3
+3

organic mayo 
habanero mayo 
smoke sauce 
buttermilk ranch 
cheese sauce +3

كاتشب 
صوص لحم الجاموس

خردل
صوص خاص

مايونيز
مايونيز هابانيرو +3
صوص مدخن +3

صوص الرانش باللبن
صوص الجبن

CHOOSE YOUR SPREAD اختر خلطة الدهن الخاصة بك

+5
+5

spicy pico de gallo 
piquante relish  
guacamole  +12

+3hummus  
labneh with mint   +3

بيكو دي جالو الحارة 
صوص بالبهارات

جواكامولي 

حمص
لبنة ونعنع 

starting at 35

 لحم بقر 35
عضوي

GREENS
52 

52

HUDSON gf 
baby spinach, romaine , 
duck bacon, grape tomatoes , 
onions , sunny side egg, 
bleu cheese, buttermilk ranch 
490

CALI FRESH v gf 
kale , quinoa , 
alfalfa, grape tomatoes , 
radish , onions , hummus, 
lemon vinaigrette 
430

هادسون
، أوراق السبانخ، خس افرنجي  

 لحم البط المقدد، طماطم حب،
، بيض عيون، بصل  

 جبنة زرقاء، صوص الرانش باللبن

كالي الطازج
، ،كينوا   الكرنب  

، ،طماطم حب   الفالفا  
، ، بصل   فجل  

حمص، صوص الليمون والخل 

+20
+15
+16

+20
+18
+15
+15
+15
+15

organic beef 
hereford prime beef 
wild camel 
organic lamb 
venison
grilled lemon chicken 
fried chicken 
sweet potato & quinoa v gf 
black bean patty v  
beyond burger patty v gf +16

يوضع رقب محل 
 ةجردلن ام دوفرهي رقب محل

يربلا لمجلا محل ىلالأو
منغ محل

غزاللا محل
نوميللاب يوشم جاجد  

يلقم جاجد  
بطاطا حلوة وكينوا 

 فاصولياء سوداء ورز
بيوند باتيه

in 2008 we had a very simple vision: let’s make an awesome burger 
and use the best organic, all-natural and sustainable ingredients.

so we opened a small burger shop in queens, nyc, our hometown. we 
promised that we would always be transparent with the ingredients 

that fill our restaurants. now years later, we are lucky enough to 
serve communities around the globe, and our vision remains as a 

simple as it started. thank you to all the partners,
farmers, producers and distributors that we proudly

call friends and family.

يف عام 8002 كانت لدينا رؤية بسيطة جدا: وهي الحصول عىل برجر رائع 
باستخدام أفضل املكونات العضوية والطبيعية واملستدامة. ولذلك فتحنا مقهى 

برجر صغري يف كوينز يف مدينة نيويورك،  مسقط رأسنا. وقطعنا عهدا بأننا 
سنتمتع بالشفافية يف اختيار املكونات التي متلئ مطاعمنا. واآلن بعد سنوات، 
حالفنا الحظ مبا فيه الكفاية لخدمة املجتمعات يف جميع أنحاء العامل، وال تزال 
رؤيتنا  بسيطة كام بدأت. نشكر جميع الرشكاء واملزارعني واملنتجني واملوزعني 

الذين  نعتربهم األصدقاء والعائلة لهذه املؤسسة.

GUAPO CHOP 48 
romaine , aged cheddar, 
pickled jalapeños, 
pickled red onions , 
guacamole , 
spicy pico de gallo , bread chips, 
avocado basil dressing 
480

42 KAIL CAESAR 
kale, romaine,
grana padano, freekeh, 
grape tomatoes , 
radish , bread chips, 
caesar dressing
330

جوابو شوب
، جبن شيدر معتق، خس افرنجي  

فلفل الهاالبينو المخلل،
، بصل أحمر مخلل  

، جواكامولي  
، رقائق، بيكو دي جالو الحارة  

تتبيلة األفوكادو والحبق  

كيل سيزار
، ، خس افرنجي  كرنب  

جبن جرانا بادانو، فريكي،
طماطم حب 

، رقائق فجل  
تتبيلة سيزار

3+
3+

3+

3+5+
3+5+

12+

3+


