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NEW Tableside Guacamole 
Fresh ingredients. Prepared at your table. Customized by you. Start with fresh 
avocados, then add fresh lime, diced red onion, salt, diced tomatoes, chopped 
cilantro and fire-roasted jalapeños. Served with warm tostada chips. 44.99

NEW White Spinach Queso 
White queso & chopped spinach topped with shredded Monterey Jack 
cheese, house-made pico de gallo, fresh guacamole, queso fresco & chopped 
cilantro. Served with warm tostada chips & fresh salsa. 39.99 

Skillet Queso 
Cheese dip with seasoned beef. Served with warm tostada chips. 41.99 

Bottomless Tostada Chips 
Our signature, extra-thin corn tostada chips served with our fresh salsa. 36.99

Dip into these! Nothing warms up the table like our signature dips!

Tableside Guacamole تابلسيد جواكامولي

غمسها! األكلة ماتحالش من غير أطباق صوصات شيليز الخاصة!

جديد تابلسيد جواكامولي
مكونات طازجة تجهز على طاولتك من االفوكادو الطازج والطماطم وعصير 

الليمون ومكعبات البصل األحمر مغطاه بالكسبرة والهالبينو الحار تقدم 
مع رقائق الذرة المقرمشة. 44.99

جديد وايت سبانيش كيسو
جايو  دي  البيكو  اللذيذ مع  والسبانخ  الساخنة  الجبنة  صوص 

والصلصة  المقرمشة  التوستادا  رقائق  مع  يقدم  والجبن،  والجواكامولي 
39.99 الخاصة.  المنزلية 

سكيليت كيسو
التوستادا  رقائق  تقدم مع  المتبل.  المفروم  الحم  ذائبة مع  جبنة 

  41.99 المقرمشة. 
بوتومليس توستادا تشيبس

رقائق التوستادا المقرمشة مع الصلصة المنزلية الخاصة مع إضافة صوص 
الرانش. 36.99 

APPE T IZER S
المقــبـــالت

classic NAchos Wings Over Buffalo
كالسيك ناتشوز وينجز اوفر بافلو

تريپل ديپر



NEW Onion Rings 
Crispy onion rings dusted with southwestern spices. Served with house-made 
ranch. 29.99

Southwestern Eggrolls 
A crispy flour tortilla filled with smoked chicken, black beans, corn, jalapeño Jack 
cheese, red peppers and spinach. Served with house-avocado-ranch dressing. 
42.99

Texas Cheese Fries 
Topped with applewood smoked bacon, jalapeños, green onions, chili and 
cheese. Served with house-jalapeño ranch dressing. 54.99

Classic Nachos 
Topped with melted cheese, jalapeños, beans, queso and a hint of seasoned 
beef. Served with house-made pico de gallo and sour cream. 49.99

Add chicken 19.99
Add beef 24.99
Add fresh guacamole for 12.99

FRIED CHEESE
Crispy breaded mozzarella sticks. Served with marinara sauce for dipping. 49.99

TRIPLE DIPPER™

Served with dipping sauces. 74.99

Choose three of the following great appetizers.

Chicken Crispers®

Wings Over Buffalo® 

Boneless Buffalo Wings

     Fried Cheese

     Craft Burger Bites

     Southwestern Eggrolls

    
Signature Wings 
Hand tossed in your choice of sauce; BBQ, Honey-Chipotle or Buffalo. 
Served with fresh carrot sticks & dipping sauce.
Boneless 59.99
Bone-in 49.99 

WINGS
Golden Fried & Hand-Tossed

تابلسيد جواكامولي تشيكن كريسبرز

وينجز أوفر بافلو

بونليس بافلو وينجز

فرايد تشيز

كرافت برجر بايتس

ساوث ويسترون إيجرولز

إختار تشكيلتك املفضلة من ٣ مقبالت مختلفة !

ذهبـية معده بعناية

تريپل ديبر

تقدم مع مجموعة مختلفة من الصلصات. 74.99

جديد حلقات البصل المقرمشة
حلقات البصل الرائعة المبهرة بتوابل البلوسوم ، تقدم مع صوص الرانش. 29.99 

ساوث ويسترن إيجرولز
تورتيا مقرمشة محشوة بقطع الدجاج المدخنة والفاصوليا السوداء والذرة 

وجبنة الهالبينو جاك والفلفل األحمر والسبانخ تقدم مع صوص األفوكادو 
رانش. 42.99

تكساس تشيز فرايز
البطاطس المقلية المغطاة باللحم المفروم وخليط من الجبن والفلفل 

الهالبينو والبيف بيكون المقرمش. تقدم مع صوص الهالبينو رانش. 54.99

كالسيك ناتشوز
رقائق التوستادا مع الجبن والفاصوليا واللحم المفروم المتبل والهالبينو 

الحار. تقدم مع البيكو دي جايو، والساور كريم. 49.99

إضافة الدجاج19.99
إضافة بيف 24.99

إضافة الجواكامولي 12.99

فرايد تشيز
اصابع من الموزريال المقلية المقرمشة تقدم مع صوص المارينارا. 49.99

تخصص الوينجز
من صوص الباربكيو او الهنى شيبوتيل او البافالو وينج صوص ، يقدم مع 

الجزر والصوص الخاص.
مخلية 59.99

بالعظم 49.99

وينجز

 

triple dipper
تريپل ديپر

All prices are subject to 12% Service + 10% sales Tax
يضاف  ١٢٪ خدمة + ١٠٪ ضريبة مبيعات على جميع األسعار



All prices are subject to 12% Service + 10% sales Tax
يضاف ١٢٪ خدمة + ١٠٪ ضريبة مبيعات علي جميع األسعار

Terlingua Chili 
Inspired by the home of the original chili cook-off in Terlingua, Texas. Our 
signature chili, slow-cooked with tender chunks of beef, onions and chiles. 
Topped with cheese.

Cup 19.99               Bowl 26.99

NEW Southwest Chicken Soup  
Oven-roasted chicken, hominy & tomato in a flavorful ancho-chile chicken 
broth. Topped with crispy tortilla strips & chopped cilantro.

Cup 19.99         Bowl 24.99          Cup w/entree 15.99

Soup of the Day 
Ask your server for today’s selection.

NEW Fresco Salad 
Fresh spring mix tossed in honey-lime vinaigrette & topped with queso 
fresco. 29.99

SOUTHWEST CHICKEN CAESAR SALAD
Grilled Southwest spiced chicken with tortilla strips, shredded Parmesan, 
house-made Pico de Gallo and Southwest Caesar dressing. 52.99

House Salad 
With crispy tortilla strips, carrots, tomatoes and cheese, Served with your 
choice of dressing. 24.99

جديد فريسكو ساالد
خليط من الخس الجديد الطازج مع صوص الهنى اليم فينجاريت والجبن. 29.99

ساوث ويست تشيكن سيزر ساالد
قطع دجاج الساوث ويست الحارة المشوية مع شرائح التورتيا المقرمشة 
والجبنة البارميزان والبيكو دي جايو وصوص الساوث ويست سيزر. 52.99

الهاوس ساالد
مع شرائح التورتيا المقرمشة والطماطم والبصل األحمر والخيار والجبنة، 

تقدم مع صوص من إختيارك. 24.99

تيرلينجوا تشيلي
وصفة تشيليز األصلية من صلصة اللحم المفروم والمطبوخة مع البصل 

والفلفل الحار مغطاه بالجبنة.

كوب 19.99                  طبق 26.99 

جديد ساوث ويست تشيكن
الدجاج المحمص فى الفرن، الزرة و الطماطم ممزوجين بنكهة مرقة الدجاج 

مع ستريبس تورتيال المقرمشة والكزبرة المفرومة.

كوب 19.99         طبق 24.99        كوب مع طبق رئيسي 15.99 

شوربة اليوم
إسأل المضيف عن اختيار اليوم

S O U PS  & CH I L I
الشوربة والشيلي

SAL ADS
السلطات

Terlingua Chili Southwest Chicken Soup
تيرلينجوا تشيلي ساوث ويست تشيكن

All prices are subject to 12% Service + 10% sales Tax
يضاف  ١٢٪ خدمة + ١٠٪ ضريبة مبيعات على جميع األسعار



Quesadilla Explosion Salad 
Grilled chicken breast with cheese, tomatoes, corn 
& black bean salsa, tortilla strips and citrus-balsamic dressing. Served with 
cheese quesadillas. 55.99

BBQ Chicken Salad 
Grilled chicken with applewood smoked bacon, cheddar cheese, house-
made pico de gallo, corn & black bean salsa, cilantro, crispy tortilla strips 
and BBQ sauce. Served with house-made ranch dressing. 55.99

كاسادياز إكسبلوجن ساالد
شرائح من صدور الدجاج المشوية مع مزيج الذرة والجبن والطماطم والكزبرة 

وشرائح التورتيا المقرمشة وصلصة السيتراس بلساميك. تقدم مع شرائح 
الكاسادياز بالجبن. 55.99

باربيكيو تشيكن ساالد
قطع الدجاج المشوية مع البيف بيكون المدخن والجبنة الشيدر والبيكو دي 

جايو وخليط الذرة والكزبرة وشرائح التورتيا المقرمشة مع صوص الباربيكيو. 
تقدم مع صوص الرانش. 55.99

BBQ Chicken Salad House Salad 
باربيكيو تشيكن ساالد الهاوس ساالد

Quesadilla Explosion Salad
كاسادياز إكسبلوجن ساالد

SOUTHWEST CHICKEN CAESAR SALAD

ساوث ويست تشيكن سيزر ساالد



CR AF T  BU R G ER S

NEW Sweet & Smoky Burger 
Pepper Jack cheese, applewood smoked bacon, onion rings, leaf lettuce, 
tomato, mango-infused BBQ sauce & Chili’s Signature sauce. 65.99

NEW Southern Smokehouse Burger 
Topped with smoked beef bacon, melted sharp cheddar cheese, NEW house-
made garlic dill pickles, crispy onion rings, fresh leaf lettuce, tomato & NEW 
Chili’s Signature sauce. Served with a side of Chili’s classic BBQ sauce. 59.99

Oldtimer® Craft Burger 

A Chili’s classic! Hand-seasoned beef patty, seared to perfection. Served with 
red onion & mustard. 49.99
Add cheese. 6.99

craft burger bites 
Four mini burgers with applewood smoked bacon, American cheese, sautéed 
onions and house-jalapeño ranch. Served with crispy onion strings. 59.99

Mushroom-Swiss Craft Burger
With fresh sautéed mushrooms, Swiss cheese, mayo.  62.99

All burgers served on a potato bun topped with leaf 
lettuce, pickles and tomato except for Big Mouth Bites.

جديد سويت اند سموكي برجر
برجر تشيليز الكالسيكي مع جبنة بيبر جاك وبيف بيكون وحلقات البصل 

المقلية مع الخس والطماطم وصوص شيليز الخاص. يقدم مع صوص 
المانجو باربيكيو. 65.99

جديد ساوثيرن سموك هاوس برجر
برجر شيليز الكالسيكي مع بيف بيكون مدخن وجبنة شيدر مع خيار مخلل 

وحلقات البصل المقرمشة وخس وطماطم وصوص شيليز الخاص. يقدم مع 
صوص كالسيك شيليز باربيكيو. 59.99

أولد تايمر كرافت برجر
برجر تشيليز الكالسيكي وخيار مخلل بالثوم وخس وطماطم وبصل أحمر 

ومستردة. 49.99

إضافة جبنة 6.99

مشروم سويس كرافت برجر
برجر شيليز الكالسيكي مع المشروم السوتيه والجبنة السويسرية، 62,99      

Sweet & Smoky Burger
سويت & سموكي برجر

يقدم مع رشائح الخس والطامطم والخيار املخلل مع كل الربجر 

بإستثناء البيج ماوث برجر بايتس

craft burger Bites
 كرافت برجر بايتس

كرافت برجرز

NOTICE: MAY BE COOKED TO ORDER. CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, 
SHELLFISH OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS, ESPECIALLY IF YOU HAVE 
CERTAIN MEDICAL CONDITIONS. APPROXIMATE PRE-COOKED WEIGHTS. ACTUAL WEIGHT MAY VARY.

*مالحظة: جميع أطباق )اللحوم( يتم طهيها حسب الطلب. الطعام الغير مطهوه جيدًا يزيد من 
خطر اإلصابة باألمراض المنقولة عبر الطعام وخصوصًا إذا كنت تعاني من ظروف صحية معينة.

Buffalo Chicken Ranch Sandwich

كرافت برجر  بايتس
أربع قطع من الميني بيف برجر مغطاة بالبيف بيكون والجبنة األمريكية 

والبصل. تقدم مع حلقات البصل المقرمش وصوص الهالبينو رانش. 59.99



CR AF T  BU R G ER S

Cajun Chicken Sandwich 
Spicy Cajun-style grilled chicken breast topped with jalapeño Jack cheese, 
lettuce, fresh sliced tomato, pickles, chipotle-ranch dressing & crispy onion 
strings. 54.99

PHILLY CHEESESTEAK SANDWICH
Seasoned, shaved steak with peppers & onions with cheese sauce on a 
Philly roll. 64.99

Buffalo Chicken Ranch Sandwich 
Crispy chicken with our Buffalo wing sauce, fresh sliced tomato, lettuce and 
house-made ranch dressing. 54.99

Grilled Chicken Sandwich 
With smoked beef bacon, tomato, lettuce, Swiss cheese and honey-mustard 
dressing. 59.99

All our Handhelds are served in soft, warm freshly toasted potato buns, with a side of fresh 
house-made garlic dill pickles and French fries.

PHILLY CHEESESTEAK SANDWICH

Buffalo Chicken Ranch Sandwich

كيچن تشيكن ساندوتش
صدور الدجاج المشوي الحار مع جبنة الهالبينو جاك ،وخس وطماطم ٫ وخيار 

مخلل.تقدم مع صلصة شيبوتل رانش مغطاة بشرائح البصل المقرمشة. 54.99

فيلي تشيزستيك ساندوتش
شرائح الستيك المشوي المتبل مع الفلفل والبصل مع صوص الجبنة. 64.99

بفالوا تشيكن رانش ساندوتش
صدور الدجاج مقرمش مع الوينج صوص الحار والطماطم، والخس تقدم مع 

صوص الرانش. 54.99

ساندوتش الدجاج المشوي
الدجاج المشوي مع البيف بيكون المدخن والخس والطماطم والجبنة 

السويسرية وصلصة الهني مسترد. 59.99 

تقدم كل الساندوتشات في خبز البطاطا الطازج المحمص مع الخيار المخلل مع البطاطس المقلية على 
الطريقة المنزلية.

الساندوتشات

فيلي تشيزستيك ساندوتش

بفالوا تشيكن رانش ساندوتش

HAN D H ELDS



NEW Avocado Sirloin  
170gm sirloin with Southwestern spices & drizzled with citrus-chile sauce, 
topped with grilled avocado slices, garlic roasted tomatoes & chopped 
cilantro. Served with NEW fresco salad. 144.99

Southwest Ribeye 
335gm steak is a tender cut, seasoned with Southwestern spices and topped 
with seasoned butter. Served with steamed veggies and loaded mashed 
potatoes. 169.99

SOLANO STRIP STEAK 
280g Strip steak rubbed with southwestern spices. Served with loaded mash 
and steamed veggies and garlic toast. 154.99
As choice cut 174.99

Add to any steak 
Shrimp 41.99
Peppercorn Sauce 13.99
Sautéed Mushrooms 13.99

جديد أفوكادو سيرليون
١٧٠ جرام ستيك مشوي مع توابل الساوث ويست مغطاة بصوص التشلي 
اليم الحار وقطع األفوكادو وطماطم متبلة بالثوم مع الكزبرة المفرومة، 

تقدم مع سلطة سبرينج ميكس. 144.99

ساوث ويست ريب آي
335 جرام ستيك مشوي متبل ببهارات الساوث ويست ومغطي بالزبدة. 
يقدم مع الخضروات الطازجة المطهوة على البخار والبطاطس المهروسة 

المغطاة بالجبنة و البيف بيكون و البصل األخضر. 169.99

سوالنو ستريب ستيك
28٠ جرام من ستيك مشوى متبل ببهارات الساوث ويسترن. يقدم مع 

البطاطس المهروسة بالجبنة و البيف بيكون و البصل األخضر والخضراوات 
الطازجة والمطهوة على البخار وشريحة من التوست بالثوم. 154.99

تشويس كت 174.99

تشيليز كالسيك سيرلوين
225 جرام من ستيك السيرلوين المغطاة بالزبدة يقدم مع الخضروات الطازجة 
المطهوة على البخار والبطاطس المهروسة المغطاة بالجبنة و البيف بيكون 

و البصل األخضر. 129.99

Avocado Sirloin
أفوكادو سيرليون

Classic Ribeye

TOP SHELF FILET

كالسيك ريب آي ستيك

توب شيلف فيليه

All of our grilled steaks are cooked to order and served with garlic toast.
جميع أطباق الستيك يتم شوائها حسب الطلب، وتقدم مع شريحة من التوست بالثوم.

S T E AK S
الستيك

Chili’s Classic Sirloin
225gm sirloin topped with seasoned butter.  
Served with steamed veggies and loaded mashed potatoes. 129.99

يمكن إضافة التالي الي اي ستيك
جمبري مشوي 41.99

صوص الفلفل األسود 13.99
مشروم سوتيه 13.99



Classic Ribeye 
335gm steak is a tender cut, marbled for more flavor and topped with 
seasoned butter. Served with steamed veggies and loaded mashed 
potatoes. 169.99

TOP SHELF FILET
225g Pepper crusted beef tenderloin seasoned with herbs, garlic & 
whole grain mustard, topped with fresh sautéed mushrooms over garlic 
toast. 129.99
As choice cut 159.99

كالسيك ريب آي ستيك
335 جرام ستيك مشوي متبل مغطي بالزبدة. يقدم مع الخضروات الطازجة 

المطهوة على البخار والبطاطس المهروسة المغطاة بالجبنة و البيف بيكون 
و البصل اآلخضر. 169.99

تشويس كت 159.99

Classic Ribeye

TOP SHELF FILET

كالسيك ريب آي ستيك

توب شيلف فيليه

All of our grilled steaks are cooked to order and served with garlic toast.
جميع أطباق الستيك يتم شوائها حسب الطلب، وتقدم مع شريحة من التوست بالثوم.

S T E AK S
الستيك

توب شيلف فيليه
225 جرام من الفيليه المشوي المتبل بالبهارات والثوم وحبوب الخردل يقدم 

على شريحة التوست بالثوم مع المشروم سوتيه. 129.99



Make it Cadillac style with rice & black beans.  12.99

N E W  M E X  & M ATCH  FA J I TA S

Served with warm flour tortillas & fresh new toppings: mixed cheese, fresh guacamole, pickled 
onion & jalapeño relish, cumin-lime sour cream, house-made pico de gallo & fresh salsa.

جديد ميكس آند ماتش فاهيتا

جربها عىل طريقة الكاديالك بإضافة األرز والفاصوليا السوداء ١٢٫٩٩ 

إختار الميكس 119.99
دجاج مشوي    •   ستيك    •   الجمبري المشوي

 159.99                         101.99               79.99       

إختار فاهيتا تريو 134,99

MUSHROOM JACK FAJITAS
Grilled chicken breast or steak with Jack cheese, smoked beef 
bacon and fresh sautéed mushrooms. 89.99

Beef 119.99

CHOOSE TWO 119.99
Grilled Chicken   •   Grilled Steak    •   Grilled Shrimp

                 79.99                     101,99                 159.99             

MAKE IT A TRIO 134.99

فاهيتا مشروم جاك
شرائح صدور الدجاج المشوي تقدم مغطاة بجبنة 

الجاك والبيف بيكون المقرمش مع مشروم 
سوتيه على طاسة ساخنة. 89.99 

بيف 119.99

Fajita trio 
فاهيتا تريو

We reinvented a classic! Our signature sizzling fajitas served with sliced bell peppers & 
caramelized onions, topped with chipotle-garlic butter & chopped cilantro.

تقدم مع خبز التورتيال الدافئة وصوصات الجبن والجواكامولي الطازج والبصل المخلل 
والهالبينو والساور كريم بالكمون والبيكو دي جايو وصلصة تشيليز الخاصة.

FR E SH  M E X
المكسيكي الطازج

إختراع الفاهيتا الجديد! ستقدم الفاهيتا من اآلن مع شرائح الفلفل الطازجة 
وقطع البصل المحمر مغطاة بخليط من الكسبرة والثوم والزبدة.

All prices are subject to 12% Service + 10% sales Tax
يضاف  ١٢٪ خدمة + ١٠٪ ضريبة مبيعات على جميع األسعار



ميكس أند ماتش فاهيتا
Mix & Match Fajita 



New Chipotle Chicken Fresh Mex Bowl 
Marinated grilled chicken, house-made corn & black bean salsa, rice & 
chipotle pesto. Topped with cheddar cheese, house-made pico de gallo, 
fresh field greens, chopped cilantro, crispy tortilla strips, fresh sliced 
avocado & a drizzle of cumin-lime sour cream. 59.99

Shrimp 89.99

Beef 97,99 

New Margarita Chicken Fresh Mex Bowl 
Marinated grilled chicken, house-made corn & black bean salsa, rice & black beans. 
Topped with house-made pico de gallo, fresh field greens, chopped cilantro, crispy 
tortilla strips, fresh sliced avocado & a drizzle of margarita sauce. 59.99

Salmon  179.99

New Crispy Chicken Tacos 
Flour tortillas filled with crispy chicken breast, smoked beef bacon, 
tomatoes, cheese, lettuce, honey-chipotle drizzle & ranch. Served with rice 
and black beans.

Two Tacos 49.99             Three Tacos 69.99

New Spicy Grilled Shrimp Tacos
Grilled spicy chile-lime shrimp wrapped in our tortillas and topped with fresh cilantro-
slaw, house-made pico de gallo & sliced avocado. Served with rice & black beans.
Two Tacos 79.99         Three Tacos 89.99   

Add guacamole 12.99

جديد طبق شيبوتيل تشيكن على الطريقة المكسيكية
دجاج متبل مع صلصة الفاصوليا السوداء مع االرز والذرة على الطريقة المنزلية 

وجبنة شيبوتيل بيستو مغطى بالجبنة الشيدر والبيكو دي جايو وسلطة 
خضراء وصوص الكزبرة مزينه بالتورتيال المقرمشة وشرائح االفوكادو والساور 

كريم بالليمون والكمون. 59.99

جمبري89.99

جديد طبق مارجريتا تشيكن على الطريقة المكسيكية
دجاج متبل مع صلصة الفاصوليا السوداء مع األرز والذرة على الطريقة 

المنزلية مغطى بالبيكو دي جايو وسلطة خضراء والكزبرة مزينة بالتورتيال 
المقرمشة وشرائح االفوكادو وصوص المارجريتا. 59.99

سالمون 179.99 

جديد كريسبي تشيكن تاكوز
خبز التورتيال محشوه بصدور الدجاج الكريسبي مغطاة بالبيكون البقري 

المدخن والطماطم والجبن والخس وصوص الهني شيبوتل والرانش. يقدم 
مع أرز وفاصوليا سوداء.

قطعتين تاكوز 49.99            ثالث قطع تاكوز 69.99    

جديد تاكوز الجمبرى الحار
تورتيال محشوة بالجمبري المتبل المشوي مع السيالنترو سلو والبيكو دي 

جايو واالڤوكادو. تقدم مع أرز والفاصوليا السوداء.

قطعتين تاكوز 79.99            ثالث قطع تاكوز 89.99 

اضافة الجواكاموي )األڤوكادو( 12.99

Chipotle Chicken 
شيبوتيل تشيكن

Fresh flavors layered in every bite!
نكهات طازجة في كل مرة!

FR E SH  M E X
األطباق المكسيكية الطازجة

TACOS
التاكوز

بيف 97.99



Spicy Grilled Shrimp Tacos

Sante Fe Quesadillas 

تاكوز الجمبرى الحار

كسادياز دجاج سانتا فيه

New Sante Fe Quesadillas 
Flour tortillas with sliced marinated chicken, house-made corn & black 
bean salsa, Monterey Jack and spicy Santa Fe sauce. Served with house-
made pico de gallo & sour cream. 64.99 

NEW Smoked Chicken Quesadillas 
Flour tortillas stuffed with house-smoked chicken, Monterey Jack cheese, 
sauteed red & green bell peppers, caramelized onions & jalapeño aioli 
sauce. Served with fresco salad & jalapeño aioli sauce. 57.99

Bacon Ranch Quesadillas 
Fajita-marinated steak or chicken with smoked beef bacon and mixed 
cheese in buttery toasted tortillas with ranch dressing. Served with sour 
cream, house-made pico de gallo, signature ranch dressing, rice & black beans.

Chicken 69.99       Beef 84.99

جديد كسادياز دجاج سانتا فيه
تورتيال القمح مع دجاج متبل وذرة على الطريقة المنزلية وصلصة الفاصوليا 

السوداء وصوص سانت فيه الحار وصوص مونتراي جاك تقدم مع البيكو دي 
جايو والساور كريم. 64.99

جديد سموكيد تشيكين كسادياز
شرائح الدجاج بتتبيلة خاصة مع الخس والبصل والفلفل مع صوص الهالبينو 

ايولي الجديد. يقدم مع خليط الخس الجديد المميز وصوص الهني اليم 
فينجاريت. 57.99

كسادياز الرانش والبيكون البقري
فاهيتا الدجاج أو الستيك المشوي مع البيف بيكون والجبنة المشكلة في 

خبز التورتيال مع صوص الرانش. تقدم مع الساور كريم والبيكو دي جايو 
وصوص الرانش واألرز والفاصوليا السوداء.

دجاج  69.99    بيف  84.99

Qالكسادياز U E SAD I LL A S



جديد سالمون انشو
فيلية السالمون المتبل بالليمون ومغطى بالكزبرة وصوص الشيلي الحار 

وقطع الجبن. يقدم مع أرز والخضروات المطهية على البخار وفيلية السالمون 
المتبل بالليمون والتشيلى ومغطى بالسيتروس صوص وقطع الجبن. 169.99

تشيكن كريسبرز
قطع الدجاج المميزة المتبلة يدويًا مقلية تقدم مع حبة ذرة كاملة 

والبطاطس المقلية وصلصة الهني مسترد. 64.99

كريسبي هني شيبوتل تشيكن كريسبرز
قطع الدجاج المقلية مغطاة بصوص الهني شيبوتيل. تقدم مع الذرة الحلوة 

والبطاطس المقلية وصوص الرانش. 69.99

كريسبي تشيكن كريسبرز
قطع الدجاج المقلية المقرمشة تقدم مع الذرة والبطاطس المقلية مع إختيارك 

من جريڤي الفلفل األسود أو صلصة الباربكيو أو صلصة الهني مسترد. 64.99  

دجاج مونتراي
صدور الدجاج المشوي مع صلصة الباربيكيو والجبنة والبصل األخضر والبيف 

بيكون المدخن ويقدم مع البطاطس المهروسة وجريڤي الفلفل األسود 
والخضروات الطازجة المطهوة على البخار. 74.99

كانتري فرايد تشيكن
صدور الدجاج المقلي مع جريڤي الفلفل األسود. يقدم مع البطاطس 

المهروسة والذرة الحلوة وشريحة من التوست بالثوم. 69.99

دجاج مرجريتا المشوى
صدور دجاج مشوي متبل بخلطة المارجريتا، يقدم مع األرز والفاصوليا 

السوداء، ورقائق التورتيال المقرمشة والبيكو دي جايو. 59.99

جديد فرايد شريمب بالتر
فيلية الجمبري المقلي اللذيذ علي طريقة تشيليز تقدم مع الذرة 

الحلوة والبطاطس المقلية ، مع الصوص الخاص 129.99

New Ancho Salmon
Seared chile-rubbed salmon, drizzled with citrus-chile sauce & topped 
with chopped cilantro & cheese crumbles. Served with rice & steamed 
veggies. 169.99

Chicken Crispers®  
Our famous strips of hand-battered chicken fried to perfection. Served with 
corn on the cob, homestyle fries and honey-mustard dressing. 64.99

CRISPY HONEY-CHIPOTLE CHICKEN CRISPERS®

Tossed in our honey-chipotle sauce. Served with corn on the cob, homestyle 
fries and ranch dressing. 69.99

CRISPY CHICKEN CRISPERS®

Extra crispy chicken with corn on the cob, homestyle fries and your choice of 
black pepper gravy, BBQ sauce or honey-mustard. 64.99

MONTEREY CHICKEN®

Topped with BBQ sauce, tomatoes, cheese, green onions and smoked beef 
bacon. Served with mashed potatoes with black pepper gravy and steamed 
veggies. 74.99

COUNTRY FRIED CHICKEN®

Crispy chicken breast. Served with Black pepper gravy, mashed potatoes, 
sweet corn on the cob and garlic toast. 69.99

MARGARITA GRILLED CHICKEN
Classic Margarita -flavored grilled chicken with hints of lime and citrus. 
served with rice, black beans, tortilla strips and house-made Pico de 
Gallo. 59.99

Ancho Salmon
سالمون انشو

CH I CK EN  & SE A  FO O D
الدجاج والمأكوالت البحرية

New FRIED SHRIMP PLATTER 
Seared Hand battered fried shrimps served with sweet corn homestyle fries  
servedwith our special sause. 129.99

All prices are subject to 12% Service + 10% sales Tax
يضاف  ١٢٪ خدمة + ١٠٪ ضريبة مبيعات على جميع األسعار



MONTEREY CHICKEN
دجاج مونتراي

CRISPY HONEY-CHIPOTLE CHICKEN CRISPERS
كريسبي هني شيبوتل تشيكن كريسبرز



كاچون تشيكن باستا
شرائح صدور الدجاج المتبلة المشوية مع باستا بيني وصلصة كريمة ا لفريدو 

مع مكعبات الطماطم وبصل أخضر وجبنة البارميزان. 64.99

جديد كاچون شريمب باستا
جديد جمبري متبل مشوي مع باستا بيني وصلصة كريمة ا لفريدو مع 

مكعبات الطماطم وبصل أخضر وجبنة البارميزان. 89.99

شيبوتل بيستو باستا
الحار والبيكو  البروتين وصوص الشيبوتل  مكرونة بينة مع إختيارك من 

دي جايو.

دجاج 64.99        جمبري 99.99   

Cajun Chicken Pasta  
Grilled chicken smothered in alfredo sauce with a hint of Cajun spice, 
topped with shredded Parmesan, diced tomatoes and chopped green 
onions. 64.99

New Cajun Shrimp Pasta  
Grilled Shrimp smothered in alfredo sauce with a hint of Cajun spice, 
topped with shredded Parmesan, diced tomatoes and chopped green 
onions. 89.99

Chipotle Pesto Pasta  
Penne pasta topped with your choice of protein, a spicy chipotle pesto 
sauce, sprinkled with Pico de Gallo.

Chicken 64.99      Shrimp 99.99

S O U T H W E S T ER N  PA S TA S

All Pastas are Served with garlic toast.
جميع اطباق الباستا تقدم مع شريحة توست محمصة بالثوم.

باستا الساوث ويست

Cajun Shrimp Pasta  

Cajun Chicken Pasta  

باستا كاجن الجمبري

كاجون تشيكن باستا



GRILLED CHICKEN SALAD 
Grilled chicken with cheese, tomatoes, black beans, corn relish and honey-
lime vinaigrette. 55.99

Margarita Grilled Chicken 
Margarita grilled chicken breast topped with house-made pico de gallo & 
crispy tortilla strips. Served with rice & black beans. 59.99

GRILLED SALMON 
Served with rice and steamed veggies. 164.99

CHICKEN PLATTER 
Grilled chicken breast. Served with rice, steamed veggies and corn on the 
cob. With parmesan cheese. 54.99

Chipotle Vegetable Soup 
Chunky garden veggies with Southwestern spiced broth. 

Cup 19.99      Bowl 24.99      Cup w/entree 15.99 

سلطة الدجاج المشوي
شرائح الدجاج المشوية مع الجبن والطماطم والفاصوليا السوداء والذرة 

الحلوة تقدم مع صوص الهني - اليم. 55.99

دجاج مارجريتا المشوي
صدر دجاج مشوي متبل بخلطة المارجريتا، يقدم مع األرز والفاصوليا السوداء، 

ورقائق التورتيال المقرمشة والبيكو دي جايو. 59.99

جريلد سالمون
يقدم مع اآلرز والخضروات المطهية على البخار. 164.99

تشيكن بالتر
صدور دجاج مشوي يقدم مع األرز والذرة الحلوة والجبنة البارميجان، 

والخضروات الموسمية المطهوة على البخار. 54.99

شوربة خضراوات الشيبوتيل
شوربة الخضار الطازج بمرقة الساوث ويسترن الحار.

كوب 19.99     طبق 24.99     كوب مع طبق رئيسي 15.99

LI G H T ER  CH O I CE S

Margarita Grilled Chicken 
دجاج مارجريتا المشوي

اإلختيارات الخفيفة
Created to give you more for your healthy lifestyle.

مختارة بعناية لنعطيك المزيد من نمط الحياة الصحي.

All prices are subject to 12% Service + 10% sales Tax
يضاف  ١٢٪ خدمة + ١٠٪ ضريبة مبيعات على جميع األسعار



CHOCOLATE CHIP PARADISE PIE

M AK E  I T  A  CO M B O إبتكر الكومبو الخاص بك

Choose any two favorites on one mouthwatering plate. 
Served with steamed broccoli and loaded mashed potatoes129.99

Why settle for one entree when you can have the taste of two?  

• Monterey Chicken®

• Margarita Grilled Chicken 

• NEW Ancho Salmon (Add 49.99)

• spicy garlic & Shrimp

• NEW Fried Shrimp

• Classic Sirloin (Add 34.99) 

متوقفش عند نوع واحد من االطباق الرئيسية .. استمتع بنوعني!

إختار صنفين من قائمة الكومبو تقدم مع الخضروات الموسمية 
والبطاطس المهروسة بالجبنة والبيكون البقري. 129.99

• مونتراي تشيكن
• دجاج مارجريتا المشوي

• جديد انشو سالمون  )يضاف 4٩٫٩٩ (
• جمبري مشوي حار متبل بالثوم والليمون

• جديد جمبري مقلي
• كالسيك سيرليون )يضاف 34٫٩٩ (

Combo Ancho Salmon and margarita Grilled Chicken
كومبو انشو سالمون مع دجاج مرجريتا المشوي

SI D E  D ISH E S

• NEW Skillet Mashed Potatoes 12.99
• Seasonal Veggies (or Steamed Broccoli) 12.99
• Loaded Mashed Potatoes 12.99
• Mashed Potatoes with Black Pepper Gravy 12.99
• Homestyle Fries 12.99
• Sweet Corn on the Cob 12.99
• Black Beans 12.99
• rice 12.99

• جديد طاسة البطاطس المهروسة ١٢,٩٩ 
• خضروات موسمية أو بروكلي مطهو على البخار ١٢٫٩٩

• بطاطس مهروسة مغطاة بالجبنة والبيف بيكون البقري ١٢٫٩٩
• بطاطس مهروسة مع جريفي الفلفل األسود ١٢٫٩٩

• بطاطس مقلية على الطريقة المنزلية ١٢٫٩٩
• ذرة حلوة ١٢٫٩٩

• فاصوليا سوداء ١٢٫٩٩
• أرز ١٢٫٩٩

أطباق جانبية



S W EE T  S T U FF
النهاية السعيدة

مولتن تشوكليت كيك
كيك الشيكوالتة المحشوة بالفدج تقدم ساخنة مع آيس كريم الڤانيليا 

مغطاة بالشيكوالتة المقرمشة. 41.99

بارادايس باي
طبقات من الشيكوالتة والمكسرات وجوز الهند. تقدم ساخنة مع آيس 

كريم الڤانيليا مغطاة بالكراميل والشيكوالتة الذائبة والمكسرات. 43.99

براوني صانداي
البراوني الغنية بالشيكوالتة تقدم ساخنة ومغطاة بآيس كريم الفانيليا 

والفدج الساخن. 35.99

أبل تارت
فطيرة التفاح المخبوزة تقدم ساخنة مع آيس كريم الڤانيليا وصلصة 

الكراميل الساخنة والقرفة. 34.99

Molten Chocolate Cake 
Warm chocolate cake with chocolate fudge filling. Topped with vanilla ice 
cream under a crunchy chocolate shell. 41.99

CHOCOLATE CHIP PARADISE PIE
Chewy bar of chocolate chips, walnuts and coconut. Topped with vanilla ice 
cream, hot fudge and caramel. 43.99

BROWNIE SUNDAE 
Warm, rich chocolate brownie topped with vanilla ice cream and hot 
fudge. 35.99

APPLE TART
Skillet baked apple tart topped with vanilla ice cream, warm caramel sauce and 
cinnamon. 34.99

Molten Chocolate Cake

CHOCOLATE CHIP PARADISE PIE APPLE TART

مولتن تشوكليت كيك

بارادايس باي أبل تارت



BOTTOMLESS BEVERAGES (with any entree)
Bottomless Beverages! And your mouth thought this was gonna 
be just another day 

Fountain Drinks (Coca Cola, Sprite, Fanta) 17.99

Flavored Cola (Cherry / Vanilla) 23.99

Strawberry Lemonade 23.99

Iced Tea 15.99

Blackberry Iced Tea 19.99

Mango Iced Tea 19.99

American Coffee 14.99

DRINKS & JUICES

Non Alcoholic Beer 16.99

Sparkling Water 13.99

Bottled Water Small 9.99

Bottled Water Large 12.99

Fresh Juices (Mango, Strawberry, Lemonade, Orange) 19.99

HOT DRINKS

Hot Tea 14.99

Flavored Hot Tea 15.99

Nespresso 14.99

Cappuccino 19.99

B E V ER AG E S المشروبات
مشروبات بوتومليس مع أى طبق رئيسي 

مشروبات بوتومليس قبل ما تخلص هنملهالك تاني

مشروبات غازية كوكاكوال - سبرايت - فانتا 17.99

أنواع من الكوال بنكهات مختلفة كريز - فانيليا 23.99

عصير ليمون بالفراولة 23.99

شاي مثلج 15.99

بالك بيري ايس تي 19.99

مانجو ايس تي 19.99

قهوة أمريكية 14.99

مشروبات وعصائر
بيرة غير كحولية 16.99

مياه فوارة 13.99

مياه معدنية صغيرة 9.99

مياه معدنية كبيرة 12.99

عصائر طازجة )مانجو - فراولة - ليمون - برتقال( 19.99

مشروبات ساخنة
شاي 14.99

شاي بالنكهات 15.99

نسبريسو 14.99

كابويتشينو 19.99

Strawberry Lemonade

American Coffee Blackberry Iced Tea & mango Iced Tea

عصير ليمون بالفراولة

قهوه امريكية بالك بيري ايس تي ومانجو ايس تي



المشروبات

classic margarita MOJI-TEAS
كالسيك مارجريتا موهي - تي

PR EM I UM  M AR G AR I TA S
المثلجات

CLASSIC MARGARITA
Our traditional lemon-lime margarita. 22.99

MANGO MARGARITA
Our traditional lemon-lime margarita, now with mango syrup. 24.99

STRAWBERRY MARGARITA
Our traditional lemon-lime margarita, now with strawberry! 22.99

CHERRY MARGARITA
Our traditional lemon-lime margarita with cherry syrup. 24.99

NEW POM-MANGO RITA
Take your margarita to the next level of fruits! A sweet and tart combination of 
mango and pomegranate. 24.99

BLUE PACIFIC
Refreshing twist with pineapple juice, Blue Curacao syrup, sweet & sour and 
splash of Sprite®. 22.99

NEW MOJI-TEAS
A fresh tea-based mojito with delicious fruit avor and mint leaves. Served ice 
cold. (Mango/Watermelon/Peach/Orange/ Lime/Pomegranate) 19.99

PINA COLADA
The real tropical deal! A traditional Pina Colada with pineapple and coconut 
avors. 22.99

كالسيك مارجريتا
المارجريتا التقليدية بالليمون والاليم. 22.99

مارجريتا المانجو
المارجريتا التقليدية بالليمون والاليم مع المانجو. 24.99

مارجريتا الفراولة
المارجريتا التقليدية بالليمون والاليم مع الفراولة. 22.99

مارجريتا الكرز
المارجريتا التقليدية بالليمون والاليم مع الكرز. 24.99

جديد مارجريتا المانجو والرمان
المذاق الرائع للفواكه في خليط من المانجو مع الرمان. 24.99

بلو باسيفيك
عصير ا ناناس مع مشروب البلو كراسوه والسويت أند ساور والسبرايت. 22.99

جديد موهى -تى
مزيج من الشاى الموهيتو وورقات النعناع. يقدم مثلج. بنكهات المانجو 

أوالبطيخ أوالخوخ أوالبرتقال أوالاليم أوالرمان. 19.99

بيناكوالدا
المذاق الرائع للفواكه األستوائية، مزيج لذيذ من ا ناناس وجوز الهند. 22.99



جديد كالسيك ميلك شيك
النكهة ا ألصلية لأليس كريم الفانيليا مخفوق باللبن ومغطاة 

بالكريمة.29.99

بيري دياليت
مزيج لذيذ من الفراولة والتوت البري وآيس كريم الڤانيليا. 29.99

مولتن تشوكليت تشانك
ما يتمناه عشاق الشيكوالته، مولتن تشوكليت مع آيس كريم الڤانيليا 

واللبن. 29.99

فروزن موكاتشينو
إسبرسو بارد مع االيس كريم المخفوق وصوص الشيكوالته والكريمة. 29.99

كالسيك موهيتو
من كوبا إلى طاولتك، النكهة األصلية لعصير الموهيتو مع السبرايت. 22.99 

تراد ويندز
عصير البرتقال مع األناناس اللذيذ والصودا مع الاليم والرمان. 22.99

سي بريز
مزيج خفيف من عصير التوت البري والتفاح مع عصير الليمون والصودا. 29.99

بيتش بريزر
عصير البرتقال والخوخ مع الليمون المنعش والصودا. 29.99

فيرجين مارى
عصير الطماطم والاليم. 19.99

blue Pacific CLASSIC MOJITO
بلو باسيفك كالسيك موهيتو

NEW CLASSIC MILKSHAKE
Creamy and delicious with vanilla ice cream and milk, topped with
whipped cream 29.99 

BERRY DELIGHT
A rich and creamy smoothie with strawberry and cranberry blended 
with vanilla ice cream. 29.99

MOLTEN CHOCOLATE CHUNK
Our special chocolate coating blended with vanilla ice cream & milk. A 
chocolate lover’s dream. 29.99

FROZEN MOCCACHINO
With espresso, ice cream, chocolate syrup and whipped cream. 29.99

CLASSIC MOJITO
Bring a little bit of Cuba to your table with one of our Mojitos! Mojito 
syrup, sweet & sour mix and Sprite. 22.99

TRADE WINDS
Look what the wind brought in! With orange juice, pineapple, 
grenadine and sparkling soda with a hint of lime. 22.99

SEA BREEZE
Cold and refreshing! With cranberry & apple juice and sparkling soda 
with a hint of lime. 29.99

PEACH BREEZER
Cold and refreshing! With peach, orange juice and sparkling soda with 
a hint of lime. 29.99

VIRGIN MARY
Tomato juice garnished with lime. 19.99

SPECIALT Y  D R I N K S
المشروبات الخاصة



I N  YO U R  FI R S T  E M A I L  YO U ’ L L  R ECEI V E  A  CO U P O N  FO R  A  FR EE 
A PPE T IZER ,  TOS TA DA  CH I P S  & SA L SA  O R  M O LT EN  CH O CO L AT E 

C A K E  TO  EN J OY  O N  YO U R  N E X T  V I S I T !  PLUS,  B E  T H E  FI R S T 
TO  L E A R N  A B O U T  L I M I T ED -T I M E  FO O D  & D R I N K  SPECIA L S, 

D I S CO U N T S  A N D  E V EN T S  AT  YO U R  FAVO R I T E  CH I L I ’ S .

سجل األن وستحصل على شيبس وصلصة أو مولتين كيك لتسمتع بها في 
الزيارة القادمة وستحصل على معلومات عن عروضنا والخصومات القادمة 

وأحدث فاعاليات شيليز.

www.chilisegyptclub.com

Molten Chocolate CakeTostada Chips & Salsa
شيبس وصلصةمولتن تشوكليت كيك

Email Club



www.chilisegypt.com/ChilisEgypt @ChilisEg @ChilisEgypt

BA H R A I N   •   C A NA DA   •   CO LO M B IA   •   COS TA  R I C A

D O M I N I C A N  R EPU B L I C   •   ECUA D O R   •   EGYPT

EL  SA LVA D O R   •   G ER M A N Y   •   G UA M   •   G UAT E M A L A

H O N D U R A S   •   I N D IA   •   I N D O N E SIA   •   JA PA N

J O R DA N   •   K U WA I T   •   L EBA N O N   •   M A L AYSIA   •   M E XI CO

O M A N   •   PER U   •   PH I L I PPI N E S   •   PU ER TO  R I CO

Q ATA R   •   SAU D I  A R A B IA   •   S I N G A P O R E   •   S O U T H  KO R E A

TA I WA N   •   U N I T ED  A R A B  E M I R AT E S

U N I T ED  S TAT E S  O F  A M ER I C A   •   V EN E ZU EL A

CH I L I ’S  IS  ALL  OV ER  T H E  WO R LD

O u r  S t o r y
FO R  N E A R LY  40 Y E A R S,  CH I L I ’ S  H A S  B EEN  W ELCO M I N G  G U E S T S 

W I T H  O U R  S IZ ZL I N G  PER S O NA L I T Y  A N D  SER V I N G  U P  A  G O O D 

T I M E,  E V ERY  T I M E .  O U R  FU N  A N D  EN ER G E T I C  AT M OSPH ER E  I S  T H E 

PER FEC T  PL ACE  FO R  FA M I LY  A N D  FR I EN DS  TO  G AT H ER  TO G E T H ER 

A N D  EN J OY  D EL I CI O US  M E A L .  O U R  M EN U  H A S  G R OW N  OV ER 

T H E  Y E A R S  TO  I N CLU D E  A  D I S T I N C T  M IX  O F  S O U T H W E S T ER N -

I N SPI R ED,  CL A SSI C  A M ER I C A N  A N D  I N T ER NAT I O NA L  FL AVO R S. 

YO U  C A N  S T I L L  EN J OY  O U R  M O U T H WAT ER I N G  B U R G ER S  A N D 

M A R G A R I TA S  T H AT  M A D E  US  FA M O US,  O R  YO U  C A N  CH O OSE 

TO  S I N K  YO U R  T EE T H  I N TO  E V EN  M O R E  G R E AT,  B O L D  A M ER I C A N 

FAVO R I T E S  L I K E  O U R  L EG EN DA RY  B B Q  B EEF  R I BS ,  S IZ ZL I N G 

FA J I TA S  A N D  B O N EL E SS  B U FFA LO  W I N G S.

TO DAY,  CH I L I ’ S  H A S  N E A R LY  1,60 0 LO C AT I O N S  I N  30 CO U N T R I E S 

A N D  T WO  US  T ER R I TO R I E S .  A  LOT  H A S  CH A N G ED  SI N CE  O U R 

E A R LY  DAYS  A S  A  H A M B U R G ER  J O I N T  I N  DA L L A S,  T E X A S.  A LO N G 

T H E  WAY,  W E’ V E  FED  A  B U N CH  O F  G U E S T S,  H OS T ED  A  TO N  O F 

PA R T I E S  A N D  SH A R ED  A  LOT  O F  L AU G H S.  N OT H I N G  B R I N G S 

PEO PL E  TO G E T H ER  L I K E  A  SH A R ED  M E A L ,  A N D  AT  CH I L I ’ S ,  E V ERY 

TA B L E  H A S  A  S TO RY.  M O R E  L I FE  H A PPEN S  H ER E .
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