
طعام. شراب. حماس

القاهرة

 في بافلو نسعى لنبقى مكانك المفضل لمشاهدة ا	حداث الرياضية،  ونعمل لنوفر لك
 تجربة مشاهدة ا	حداث الرياضية كما لو كنت في كبينة كبار الشخصيات. بجو رياضي

 ممتع، منطقة طعام مميزة، شاشات في كل زاوية، وصفات شهية من المطبخ
 ا	مريكي وبالطبع وصفات بافلو الخاصة من أجنحة الدجاج وحلقات البصل المثالية لجو

حماسي وممتع مع ا	صدقاء و العائلة
 منذ قدمنا أجنحة الدجاج ا	ولى في مدينة سينسيناتي في عام 1984 ونحن ملتزمون
 بتقديم الطعام الذي نحب للناس الذين نحبهم، وبالطبع كان دومª هوسنا بأجنحة
 الدجاج والرياضة واضحª. ولكن أنظر الى أين وصلنا اليوم بذلك الهوس! فخالل سنوات

بنينا إنجاز جميل من حبنا للطعام وا	وقات الممتعة

 قـصـة نجـاحـنا
تستـمر

www.bwr-intl.com BuffaloWingsEgBuffaloEgypt



ابدأها صح
نقدم لكم أطباقنا الرائعة للمشاركة. آصناف غنية ومتنوعة لن تستطيعوا مقاومتها

بافلو 
تشكن
ناتشوز



جميع األسعار بالجنية المصري و ال تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الخدمة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات

صوص البلو تشيز يحتوي على نبيذ الطبخ

األطباق النباتية األطباق المميزة

المقبالت

شرائح من المخلل المقلي و المقرمش مقدمة مع صوص الرانش 

شرائح من الهالبينو المقلي و المقرمش مقدمة مع الجبنة الذائبة

اختصاصنا 

ناتشوز 

ساليدرز 

أطباق مفضلة

ميني تشيكن ساليدرز )4(تشيلي تشيز فرايز

أصابع جبنة الموزاريال 

حلقات البصل 

المخلل المقلي 

الهالبينو المقلي 

ميني بيف ساليدرز )4(

األرضي شوكي بالسبانخ 

بوب كورن تشكن 

بطاطس ديبرز

ناتشوز 
السبانخ مع األرضي شوكي مع خليط من جبنه الموزاريال و البارميزان،  

مقدمة مع شيبس تورتيال مكسيكي 

قطع من صدور الدجاج مقدمة مع صوص البام بام

محضرة من افخر انواع البطاطس والمقطعه خصيصا
لتغمسها، تقدم مع صوص الكيســــــو الحار

ناتشوز سوبريم

بافلو تشكن ناتشوز

بطاطس كيرلي بخلطة التشيلي مغطاه بجبنة التشدر، الموزاريال، 
والساور كريم

صدور الدجاج الطازجه، مع جبنة التشيدر والموزاريال الذائبة
البيكون البقري المقرمش، الخس ، الطماطم، وصوص الرانش

مقرمشة وذهبية من الخارج، محشوة بالجبنة الذائبة، تقدم مع 
صلصة المارينارا الشهية

65.99

الطعم التقليدي الرائع! اربع قطع من لحم البرجر الطازج
والكثير من الجبنه، البصل المكرمل، والسبيشل صوص

79.99

65.99

شيبس تورتيال مكسيكي و شرائح الهالبينو الحارة مقدمة مع 
الجبنة الذائبة والصلصة

شيبس تورتيال مكسيكي، جبنة ذائبة، جبنة تشدر و موزاريال، خلطة
التشيلي، خس، بصل، طماطم، هالبينو، مقدمة مع الساور كريم

39.99

32.99

89.99

65.99

65.99

59.99

59.99

79.99

89.99

حلقات البصل الطازجة المكسوة بالخلطة الخاصة والمقرمشة تقدم 
مع صوص الشيبوتلي رانش

هنا البدايات السعيدة

أطباق رائعة للمشاركة. اطلبها لنفسك أو شارك أصدقائك

طبق المقبالت
مقدم مع أصابع جبنة الموزاريال  تشيكن 
البطاطس  و  البصل  حلقات  كورن  بوب 
رالشيبوتلي  صوص  إلى  باإلضافة  ديبرز 

199.99رانش ، الكيسو والمارينارا

شيبس تورتيال مكسيكي، قطع من صدر الدجاج مغطى بصوص
البافلو، طماطم، بصل، خس، هالبينو، جبنة ذائبة، مقدمة مع اختيارك

من صوص الرانش أو البلو تشيز

32.99



سلطة تفاجئكم بلذتها
 ال يحلو طبق السلطة الخضراء بدون بعض الخلطات اللذيذة التي تمنحها نكهة مميزة

تشكن
سلطة

بيكان



جميع األسعار بالجنية المصري و ال تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الخدمة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات

صوص البلو تشيز يحتوي على نبيذ الطبخ

األطباق النباتية األطباق المميزة

خس طازج، طماطم كرزية، خيار، زيتون أسود، بصل، خبز محمص، 
خليط جبنة التشيدر والموزاريال، مع صدور الدجاج الطرية، مقدمة مع 

صلصة الرانش )متوفرة بالدجاج المقرمش حسب الرغبة(  

79.99
خس طازج، ممزوج مع صلصة السيزر الشهية، جبنة البارميزان، 

مقدمة مع الخبز المحمص و صدور الدجاج الشهية

 تشكن سيزر

ال تستخفوا بها

مكونات ونكهات لذيذة ممزوجة بعناية

السلطة

اختصاصنا

84.99

تشكن مشوي

89.99

خس طازج، زيتون أسود، خيار، بصل، طماطم كرزيه، بلو تشيز مفتت، 
قطع من صدر الدجاج المغموس بصوص البافلو، مقدم مع اختيارك 

من صلصة  البلو شيز أو الرانش

البافلو تشيكن

39.99

سلطة يونانية أصلية كما رأينا في اليونان! تقدم مع الطماطم والخيار ،
الفلفل األخضر ،البصل و زيتون كاالماتا، مع شريحة من جبنة الفيتا، 

الزعتر اليوناني، يقدم مع الخل و زيت الزيتون 

أوريجينال غريك

89.99
خس طازج، تفاح أحمر، بلو تشيز مفتت، بيكان مكرمل،التوت البري 
المجفف، مع صدور الدجاج الطرية، مقدم مع صلصة الخل والفراولة

تشيكن بيكان

84.99

خس طازج، طماطم، خيار، زيتون أسود، فلفل أخضر، هالبينو، ذرة حلوة،
 فاصوليا حمراء، بصل، خبز محمص، و خليط جبنة التشيدر والموزاريال 

مقدمة مع صدور الدجاج الطرية و صلصة الشيبوتلي رانش 

تشكن سانتافيه

أوريجنال 
جريك



كيف يتم إعداد  أفضل أجنحة الدجاج على اإلطالق؟ بالطريقة  التي  تحب
في بافلو نعد أجنحة الدجاج على طريقتنا الخاصة، نمزج النكهات الحارة والمفضلة لديك، ونغمر بها األجنحة 

لتعطيك ألذ وأشهى طعم. إستمتع بها مع صوص البلو تشيز أو الرانش



جميع األسعار بالجنية المصري و ال تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الخدمة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات

صوص البلو تشيز يحتوي على نبيذ الطبخ

األطباق النباتية األطباق المميزة

األجنحة
نكهات لكل األذواق

أجنحة دجاج على طريقتك

اختيارك من درجة الحاراختيارك من الصوصاختيارك من الوجبات
123

األجنحة التقليدية
المفضل  بالصوص  مغمورين  بالعضم  جناح   ١٥
اختياركم  المقلية و  البطاطس  لكم. مقدم مع 

من تغميسة البلو تشيز أو الرانش

معتدل
الكثير من النكهة القليل 

من الحار

متوسط-حار
لعشاق المغامرة ودرجتكم المفضلة

حار جدًا
حار بدرجة الذعة

أتوميك
بدها مشروب يخففها

ون مليون
على مسؤوليتك

بافلو
اسم على مسمى

غارليك بارميزان
ثوم وجبنة كّلهم لّذة

سويت آند سور
الحلو والحامض طعم الذع

روستد غارليك
ثوم مشوي، ال ينفع التردد

سويت باربكيو
الباربكيو صار أحلى

ليمون بيبر
فلفل و ليمون ألذ ثنائي

كرايزي
خليط من روستد غارليك وصوص 

الباربكيو

سيسمي جينجر ترياكي
ترياكي والزنجبيل من المطبخ 

اآلسيوي

سويت تشيلي
مزيج حلو وحراق

هني مسترد
عسل و خردل، أجمل ثنائي

األجنحة المقرمشة

البونلس

٨ أجنحة بالعضم مقرمشة و مغمورة بالصوص 
و  المقلية  البطاطس  مع  مقدم  لكم.  المفضل 

اختياركم من تغميسة البلو تشيز أو الرانش

العظم  من  الخالي  الطري  الدجاج  من  قطع   ٨
مع  مقدم  لكم.  المفضل  بالصوص  مغمورة 
تغميسة  من  اختياركم  و  المقلية  البطاطس 

البلو تشيز أو الرانش

ترغب بالمزيد؟
  أجنحة تقليدية

   أجنحة مقرمشة
  بونلس
   تندرز

بدلها حسب رغبتك
لكيرلي فرايز 

آو
ودجز

24.99فقط ب

55فقط ب

97.99

97.99

97.99

التندرز
٤ قطع من فيليه صدر الدجاج مغمورة بالصوص 
و  المقلية  البطاطس  مع  مقدم  لكم.  المفضل 

اختياركم من تغميسة البلو تشيز أو الرانش

97.99

10
6

6
2



البرجر المصنوع من أجود أنواع اللحوم
 ،%100 وصافي  حالل  بقري  لحم  إستخدام  على  نحرص  لذلك  االطالق،  على  سهلة  مهمه  ليس  الشهي  البرجر  إعداد 

وخضراوات طازجة منتقاة بعناية لنجعلها ال تضاهى

 فن إعداد

البرغر



جميع األسعار بالجنية المصري و ال تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الخدمة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات

صوص البلو تشيز يحتوي على نبيذ الطبخ

األطباق النباتية األطباق المميزة

تلذذ بأشهى المكونات على اإلطالق

لحم البقر الحالل والصافي 100٪ و مكوناته الّلذيذة هي سّر الطعم الرهيب

يقدم مع البطاطس المقلية وسلطة الكولسلو

114.99

79.99

89.99

99.99

البرجر والمزيد

اختصاصنا

أصناف مفضلة
بيف برجر

عالقة حب ال تنتهي مع اللحم

تشيز برجر
قطعة من برجر اللحم البقري مع الجبنة األمريكية

99.99

بالك آند بلو
متبلة بتوابل الكاجين، مع بلو تشيز مفتت، بيكون بقري مقرمش، خس، 

طماطم، مخلل، و صوص البلو تشيز الشهير

هاوايان
سوتيه أناناس مع جبنة الموزاريال، بصل، طماطم، وفلفل حلو، بصوص 
السيسمي جينجر ترياكي على طبقة من الخس والطماطم والمخلل

114.99
بيكون بقري مقرمش، شريحة من الجبنة األمركية، خس، مخلل، طماطم، 

حلقة بصل مقرمشة، مع صوص السويت باربكيو

بافلو رينجر

قطعة من برجر اللحم البقري، بيكون بقري مع الجبنة األمريكية الذائبة
بيف بيكون تشيز برجر

99.99

114.99

سوتيه المشروم الطازج، بصل مكرمل، وجبنة الموزاريال، مع صلصة السيزر

قطعة برجر من اللحم البقري الطازج، شرائح الهالبينو المقرمش وخليط 
االجبان، حلقات البصل، المخلل، الخس الطازج الصلصة المكسيكية

 والســـور كريــم

مشروم موزاريال

جنك برجر

مقدمة مع الخس، الطماطم، البصل، المخلل، و الصوص الخاص بنا

114.99 جبنة الموزاريال والتشيدر الذائبة، ساور كريم، صلصة، هالبينو، وذرة حلوة

ميكسيكان

99.99 جبنة الموزاريال، صلصة المارينارا، مع المخلل والبصل

إيتاليان

79.99

89.99

94.99

89.99

89.99

94.99

تشيكن برجر
كالسيك تشيكن

صدور الدجاج الشهية، مع الخس، المخلل، والمايونيز

صدر الدجاج الشهي، مع جبنة التشيدر والموزاريال  الذائبة، البيكون البقري 
المقرمش، الخس، الطماطم، وصوص الرانش

بيكون تشيكن رانش

صدر الدجاج الشهي، مع سوتيه أناناس، بصل، طماطم، وفلفل حلو، 
بصوص السيسمي جينجر ترياكي على طبقة من الخس والمخلل

هوايان تشيكن

صدر الدجاج الشهي، خليط جبنة البارميزان والموزاريال، صوص المارينارا، 
المخلل، و البصل

بارميزان

صدر الدجاج الشهي المغموس بصوص البافلو، شرائح البصل المقرمش، 
الخس، الطماطم، المخلل، مع اختيارك من صلصة البلو تشيز أو الرانش  

بافلو

صدر الدجاج الشهي، مع جبنة التشيدر والموزاريال  الذائبة، السوركريم، 
الصلصه، الهالبينو، و الذره الحلوه

ميكسيكان تشيكن

مشوي أو مقرمش

بدلها حسب رغبتك
لكيرلي فرايز 

آو
ودجز

24.99فقط ب



نكهات  التكس -  مكس المميزة
قائمة متنوعة تفاجئك في كل لقمة

 الدجاج
تاكوز



جميع األسعار بالجنية المصري و ال تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الخدمة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات

صوص البلو تشيز يحتوي على نبيذ الطبخ

األطباق النباتية األطباق المميزة

من جنوب الحدود

خبزة التورتيال المحشوة بالدجاج مشوي، الطماطم، البصل، مع جبنة 
التشيدر والموزاريال، مقدمة مع الصلصة والساوركريم

أطباق متعّددة الثقافات

شاركونا حب األكل 

79.99

79.99

29.99

89.99

99.99

قطع صدور الدجاج  البهره سوتيه البصل و الفلفل األخضر و المحضره مع 
الطماطم و الصلصة و السور كريم تقدم بخبزة البيتا الطازجة 

ريب-اي ستيك ستريبس ، سوتيه الفلفل االخضر و البصل ، الطماطم الطازجة
السور كريم و الصلصة.كل هذه المكونات بخبزة البيتا الشهية

تاكوز

تكس-مكس تشيلي، ساوركريم، جبنة التشيدر، الهالبينو، خس، 
و مكعبات الطماطم، مقدم مع صوص بافلو الحار

تكس-مكس )2(

دجاج مغّطى بجبنة التشيدر، خس، مكعبات الطماطم والساوركريم، 
مقدم مع صوص بافلو الحار

الدجاج )2(

دجاج، تكس-مكس
أضف تاكو

فاهيتا
تشكن فاهيتا

ستيك فاهيتا

اختيارك من التاكو أوخبز التورتيال الطري

74.99

104.99

89.99

89.99

74.99

كاساديا
الكاسديا و الفاهيتا تقدم مع البطاطس المقلية

كاساديا الدجاج

خبزة التورتيال المحشوة بالدجاج مشوي المغطى بصوص البافلو الحار، 
الطماطم، البصل، مع جبنة التشيدر والموزاريال مقدمة مع اختيارك من 

الرانش أو البلو تشيز

كاساديا بافلو

خبزة التورتيال المحشوة بجبنة الموزاريال، البارميزان، والتشيدر، مقدمة مع 
الصلصة والساوركريم

كاساديا الجبنة

خبزة التورتيال المحشوة بالبصل، الزيتون األسود، الفلفل األخضر، الطماطم، 
الهالبينو، الذرة الحلوه، الفاصولياء الحمراء مع جبنة التشيدر والموزاريال 

مقدمة مع الساوركريم والصلصة

كاساديا الخضار

خبزة التورتيال المحشوة بالدجاج المشوي، صوص الباربكيو، البصل، مع جبنة 
التشيدر والموزاريال مقدمة مع الرانش

كاساديا الباربكيو

بدلها حسب رغبتك
لكيرلي فرايز 

آو
ودجز

24.99فقط ب



كل ما تحتاجه لإلنتعاش 
أروي عطشك بمشروب ينعش القلب من قائمة المشروبات الغير كحولية

كالسيك
موهيتو



جميع األسعار بالجنية المصري و ال تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الخدمة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات

صوص البلو تشيز يحتوي على نبيذ الطبخ

األطباق النباتية األطباق المميزة

إنتعش، بطريقة أفضل

مشروبات غير كحولية

العصائر

آيس تي 

موهيتو

موكتيل

داكيري 

ليمون 

كالسيك موهيتو

جامايكا

فراولة

خوخ

موهيتو فراولة

بينا كوالدا

ليمون

موهيتو كرز و ليمون

مانجو باشن

ليمون ونعناع

البرتقال

عصائر موسمية

19.00

32.00

38.00

36.00

32.00

32.00

30.00

30.00

19.00

32.00

38.00

38.00

32.00

36.00

42.00

30.00

32.00

36.00

22.00

36.00

42.00

22.00

10.00

8.00  )كرز، فانيال، توت(

 )علب(

كوكاكوال بالنكهات

مياه غازية

 )إعادة تعبئة مجانية(كوكاكوال، فانتا، سبرايت

ريد بول

  دايت كوكاكوال ، دايت سبرايت

مياه معدنية

مشروبات غازية

ليمون طبيعي

فراولة

كالسيك

نعناع

المشروبات المثلجة

32.00 فراولة

مانجو وخوخ

بانانا كوالدا

32.00فراولة و موز

ميلك شيك

  فراولة 

فانيليا  

شوكوالته

أوريو

32.00

32.00

32.00

32.00

المشوربات

اسأل فريقنا عن قائمة المشروبات الروحية



دلل نفسك  بطعم و ال أروع

إجعل يومك أحلى

التحلية

التحلية
نوتيال مولتن

تشيز كيك

أوريو كيك جار

مارس كيك

تشوكليت كيك محشوة بالنوتيال الذائبة تقدم مع فانيال ايس كريم
)كبيرة كفاية للمشاركة(

كل ما تحبه من األوريو في بطرمان

كيك شوكوالتة مارس، محشوه بالكاراميل وتقدم مع فانيال ايس كريم تقدم مع أختيارك من صلصة  الفريز أو التوت البري 

تشيز كيك
التوت البري

49.99

49.99

49.99

49.99



جميع األسعار بالجنية المصري و ال تشمل ضريبة المبيعات وضريبة الخدمة

أخبروا فريقنا إذا لديكم حساسية تجاه أي من المكونات

صوص البلو تشيز يحتوي على نبيذ الطبخ

األطباق النباتية األطباق المميزة

لكل طبق رئيسي طبق جانبي يناسبه

بطاطس مقلية

رانش

بطاطس ودجز

البلو تشيز

سلطة الكولسلو

صلصة أجنحة الدجاج

برطمان جبنة ذائبة

بطاطس كيرلي

البيكون البقري

اإلضافات

للتواصل 14.99

29.99

9.99

9.99

9.99

9.99

29.99

14.99

29.99

/BUFFALOEGYPT

/BUFFALOEGYPT

@BuffalowingsEG



طعام. شراب. حماس

القاهرة

 في بافلو نسعى لنبقى مكانك المفضل لمشاهدة ا	حداث الرياضية،  ونعمل لنوفر لك
 تجربة مشاهدة ا	حداث الرياضية كما لو كنت في كبينة كبار الشخصيات. بجو رياضي

 ممتع، منطقة طعام مميزة، شاشات في كل زاوية، وصفات شهية من المطبخ
 ا	مريكي وبالطبع وصفات بافلو الخاصة من أجنحة الدجاج وحلقات البصل المثالية لجو

حماسي وممتع مع ا	صدقاء و العائلة
 منذ قدمنا أجنحة الدجاج ا	ولى في مدينة سينسيناتي في عام 1984 ونحن ملتزمون
 بتقديم الطعام الذي نحب للناس الذين نحبهم، وبالطبع كان دومª هوسنا بأجنحة
 الدجاج والرياضة واضحª. ولكن أنظر الى أين وصلنا اليوم بذلك الهوس! فخالل سنوات

بنينا إنجاز جميل من حبنا للطعام وا	وقات الممتعة

 قـصـة نجـاحـنا
تستـمر

www.bwr-intl.com BuffaloWingsEgBuffaloEgypt


