
 

 

 المنيو 

 

 

 بيتزا 

  عادى  مميز  جنب نباتى  كيتو 

 مرجريتا 99 169 169 204

 خضروات 115 186 186 222

 دجاج 185 255 255 291

 فواكه البحر 204 274 274 311

 

 

 فرايد تشيكن 
  عادى  كيتو 

قطع(   2اليت بوكس كومبو )    148 -  

قطع(  3ميل بوكس كومبو ) 205 -  

إضافيةقطعة  67 -  

http://theglutenfreehouse.com/TGFHMenu.pdf


 شاورما وكفتة  سورى 
  السعر 

دجاج  شاورما سورى 96  

 شاورما سورى دجاج بالبطاطس  107

+ تومية  سادةبأرز  فتة شاورما 188  

تومية +   199 (MSG حتتوى على ال ) رز بالبهاراتبأ فتة شاورما    
كاتشاب(وجبة شاورما )ساندويتش + فرايز + تومية +   117  

)ساندويتش + فرايز + تومية + كاتشاب( وجبة شاورما دجاج بالبطاطس  128  
   ساندويتش كفتة  79

  ساندويتش كفتة وبطاطس 88
 وجبة كفتة سورى )ساندويتش + فرايز + تومية + كاتشاب(  104
)ساندويتش + فرايز + تومية + كاتشاب( وجبة كفتة وبطاطس سورى  113  
توميةإضافة  6  
زايالترإضافة مو 22  
 إضافة بطاطس  13

 

 

 

 

 

 



 مشويات

  السعر 

سيخ كفتة + سيخ شيش + تشيكن فيليت( ميكس جريل )  191  

سيخ شيش + تشيكن فيليت(  2سيخ كفتة +   2كبري )  لميكس جري 294  

سيخ شيش طاووق(   3)  وجبة شيش طاووق 199  

سيخ كفتة( 3)  كفتة وجبة  190  
قطعة تشيكن فيليه(  2وجبة تشيكن فيليه )  149  

 

 *مجيع  وجبات  املشويات   تأتى مع رز + بطاطس + خبز + تومية* 

 

 

 مشويات بالكيلو 

كجم(  1شيش طاووق )  302  

487 
 

كيلو(  1كفتة )   

 

 

 

 

 



 بوكيتس 

  و جبة    عادى  مميز  جنب نباتى 
 دجاج 68 44 - -

 جنب 71 46 82 82

 دجاج وجنب 91 66 102 102
 حلم 97 72 - -

 

 * الوجبة حتتوى على بوكيت + بطاطس + كاتشاب + تومية 

 

 

 

 حوواشى 

  وجبة   عادى  جنب نباتى 
 حوواشى  99 77 -

 حوواشى جنب  107 85 95

 

 * الوجبة حتتوى على  حوواشى  + بطاطس + كاتشاب + تومية 

 

 

 



 

 برجر & تشيكن فيليه 

  جديد  كالسيك  اتوميك  كيتو 
 برجر ساندويتش 93 118 94 126
 تشيكني فيليت ساندويتش 74 89 76 89
 تشيكن برجر ساندويتش 74 89 76 89
 فرايد تشيكن برجر ساندويتش 79 94 81 -

 

 
 

 باستا والزانيا

  زانياال 75

 

 

 

 خبز 

طعة( )ق  ز كايزرخب 16  

قطعة(  5)  خبز كايزر 70  
 

 



 أصناف جانبية وسلطات

 10 فرايز 20
)باكيت( كاتشاب 2.5   2 
 4 مايونيز 10
 5.5 طحينة  10
 8.5 كول سلو  17
 11 صوص املشروم  24

 

 حلويات

 فطرية تفاح صغرية  57

 فطرية تفاح كبرية  261

 براونى 22

 كوكيز  23

ستيفيا /سكر شيكوالتة نباتىايس كريم  80  

 

 *  أألسعار باألعلى ال تشمل ضريبة القيمة املضافة  %14*

 

 

 

 
 



 العنوان 

, مساكن شرياتون, النزهة,  1186, مربع عمارات الصديق 16ذا جلوتني فرى هاوس: 
ة مبىن هندسة أمام األكادميية البحرية القدميمصر اجلديدة   

 https://maps.app.goo.gl/tKJihgTeup7oMcAG6?g_st=iw 

 

+20222686685 
 

https://www.facebook.com/TGFHouse 
 

https://www.instagram.com/the_gluten_free_house/ 
 

+201066542552 
 

https://www.tiktok.com/@the_gluten_free_house 
 

 

https://goo.gl/maps/jyYnqmTGDnSg96VU6
https://www.facebook.com/TGFHouse
https://www.instagram.com/the_gluten_free_house
https://www.tiktok.com/@the_gluten_free_house

