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لراحتك...
للطلبات ا	نزلية، نرجو ابداء رغبتكم بالدفع باستخدام البطاقة ا	
فية

 للتوصيل و الطلبات الخارجية والحف�ت

فروع الرياض - الغدير  |  قرطبة فرع مكة - الشوقية

فروع جدة - الس�مة  |  البغدادية  |  ا�حمدية  |  ا�روة ( الحرم�)  |  أبحر  |  صاري

ا�دينة ا�نورة - ا�بعوث (الدائري) 

www.baytoti.net 
/ baytotiarabia / baytoti customercare@baytoti.com

(012)نرحب باق�احاتكم: 6900383

البيت الصيني

goodness
home

Menu

طيبات

Chinese

ا©سعار شاملة ¦يبة القيمة ا�ضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 



Soup
الشوربة

Soup الشوربة

ا�سعار شاملة يبة القيمة ا�ضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

شوربة دجاج الذرة
Chicken corn soup SR 13 
chicken, egg, cream corn

شوربة حار حامض
Hot & sour soup SR 16
chicken, egg, carrot, tofu, black fungus

شوربة �طان البحر بالذرة
Crab corn soup SR 15 
crab, egg, cream corn style

شوربة دجاج مع الفطر بالكر ة
Chicken with mushroom 
cream soup SR 14
shreaded chicken, mushroom, 
green onion

شوربة خضار
Vegetable soup SR 13
carrot, onion, celery, mushroom
baby corn, cabbage, tomato

شوربة لومي
Lomi soup SR 15
beef, chicken, carrot, onion
mushroom, celery, green onion, cabbage

شوربة توم يوم
Tom yum soup SR 19
shrimp, squid, lemon grass, lemon leaves
ginger, tomato, mushroom

شوربة بحرية بالكر ة
Seafoods cream soup SR 19
shrimp, carrot, onion, green pepper

139

283

190

298

91

455

87

182

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



Appetizer ت�ا�قب

Appettizer
ا�قب�ت

ا�سعار شاملة �يبة القيمة ا�ضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

س�نج رول (٢ قطعة)
Spring roll (2 pcs) SR 8
beef, carrots, onion, cabbage

كور الجم�ي ( ٢ قطعة)
Shrimp ball (2pcs) SR 10.5
shrimp, green onion 

وانتون مق� (٣ قطعة)
Fried wanton (3 pcs ) SR 8
Shrimp, chicken, green onion 

ديناميت ��ب
Dynamite Shrimp SR 29
Shrimp, chili mayo, carrot, 
cabbage, green onion

خضار ع� الطريقة الصينية
Chinese chopsuey SR 23
chicken, beef, carrots, onion, green 
onion, green pepper, celery, mushroom,
cabbage, baby corn

خضار مع الجم�ي
Chopsuey with shrimp SR 24
shrimp, carrots, onion, green onion,
green pepper mushroom, celery, 
cabbage, baby corn

خضار الفصول
Season Vegetables SR 26.5
black mushroom, broccoli, cauliflower,
carrots onion, green onion, green 
pepper, celery mushroom, 
cabbage, baby corn

148361

200

170

186

154

161

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



Rice Dishes أطباق األرز

Rice Dishes
أطباق األرز

أرز بالثوم
Garlic rice SR 16
rice, ground garlic

أرز صيني
Chinese rice SR 15
rice, egg, carrots, green peas

أرز صيني بالدجاج
Chinese rice with chicken SR 18.5
rice, chicken, egg, carrots, green peasrice, egg

أرز صيني بالبيض
Chinese rice with Egg SR 15

أرز أبيض
White rice SR 9
rice

أرز صيني مشكل
Mixed chinese rice SR 27
rice, shrimp, chicken, beef, egg
carrots, green peas

Chinese steam rice SR 18
rice, egg, carrots, green peas

أرز صيني عىل البخار

أرز صيني بالجمربي
Chinese rice with shrimp SR 23.5
rice, shrimp, egg, carrots, green peas

األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

371

354

435

549
296

379

286

409

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



Noodles املكرونة

مكرونة البحر األحمر
Red Sea noodles SR 32.5
chinese noodles, shrimp, fish, squid
carrots, green onion, onion, celery
mushroom, cabbage

Noodles
املكرونة

األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

مكرونة صينية
Chinese noodles SR 17.5
chinese noodles, carrots, onion
green onion, mushroom, celery, 
cabbage

مكرونة مع الدجاج
Noodles with chicken SR 19.5
chinese noodles, chicken, carrots, 
onion celery, green onion, 
mushroom, cabbage

مكرونة مع اللحم
Noodles with beef SR 20.5 
chinese noodles, beef, carrots, 
onion green onion, celery, 
mushroom, cabbage

مكرونة مع الفطر األسود
Noodles with black mushroom SR 20 
chinese noodles, black mushroom
onion, carrots, green onion, celery, 
cabbage

مكرونة مع الجمربي
Noodles with shrimp SR 26.5
chinese noodles, shrimp, carrots, 
onion green onion, mushroom, 
celery, cabbage

مكرونة سادة
Plain noodles SR 14
chinese noodles, green onion 

مكرونة مع اللحم و الدجاج
Noodles with chicken &
beef SR 23
chinese noodles, chicken, beef, carrots 
onion, green onion, celery, mushroom, 
cabbage 

مكرونة مشكلة
Mixed noodles SR 30
chinese noodles, shrimp, chicken, beef
carrots, green onion, onion, celery
mushroom, cabbage

690

754

825

703

728847

928

756

889

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



ا
سعار شاملة �يبة القيمة ا�ضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

Chicken Dishes
أطباق الدجاج

Chicken Dishes أطباق الدجاج

دجاج الكون باوو
Chicken kung pao SR 29  
chicken, carrot, onion, squash
dried chilli

دجاج سيشوان
Chicken szechuan SR 40
chicken, carrot, onion, green pepper,
celery, beansprout

دجاج الكندو
Chicken kendo SR 32
chicken, sesame seed

دجاج مع الخضار
Chicken with vegetable SR 29 
chicken, carrot, onion, mushroom,
celery, green pepper, baby corn

دجاج بالكاري
Chicken in curry SR 30
chicken, carrot, squash, green pepper
green peas, onion 

دجاج بالثوم و الصوص الحار
Chicken in garlic & chili sauce SR 30
chicken, green onion, green pepper,
onion, ground garlic

دجاج بالصلصة السوداء
Chicken in black bean sauce SR 31
chicken, black beans, carrot, onion
green onion, mushroom, celery

دجاج مع الكاجو
Chicken with cashew SR 32
chicken, cashew, carrot, onion
green peas, squash

دجاج حلو حامض
Chicken sweet and sour SR 30 
chicken,pineapple, onion, carrot,
green pepper

دجاج تبنيا�
Chicken teppanyaki SR 32
chicken, onion, butter, black pepper

دجاج بصلصة الليمون
Chicken in lemon sauce SR 29.5
chicken, carrot, fresh slice lemon

دجاج تسو
Chicken Tso SR 32
chicken, tso sauce, ginger, garlic, 
red chili, green onion leaves, sesame

دجاج بصلصة الفلفل الحار
Chicken in chili sauce SR 29
chicken, green onion, green pepper, onion

chicken, mongolian sauce, green
onion leaves, garlic, ginger, cornstarch, 
sesame oil, barbeque sauce

دجاج منغوليان باربيكيو
Chicken mongolian barbeque SR 34

295

327

298

262

317

348

300

294

319310

462

300

316

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



Beef Dishes أطباق اللحوم

Beef  Dishes
أطباق اللحوم

ا�سعار شاملة 
يبة القيمة ا�ضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

لحم تشاينيز ستيك
Chinese beef steak SR 34
beef, carrots, onion, green pepper

لحم مع البصل ا�خ�
Beef with green onion SR 34
beef, green onion 

لحم بالثوم و الصوص الحار
Beef in garlic and
chili sauce SR 36
beef, green onion, green pepper 
onion, garlic 

لحم بالكاري
Beef in curry SR 34.5
beef, carrot, onion, green peas, 
squash, green pepper

لحم مع الكاجو
Beef with cashew SR 37.5
beef, cashew,carrot, onion, 
green peas, squash

لحم تبنيا�
Beef teppanyaki SR 40 
beef, onion, butter, black pepper

لحم سيشوان
Beef szechuan SR 42
beef, carrot, onion, green pepper
celery, beansprout

لحم بصلصة ا�حار
Sliced beef in oyster sauce SR 39 
beef, carrot, onion, mushroom,
celery, cabbage

لحم مع الفطر ا�سود
Beef with black mushroom SR 40
beef, black mushroom, carrot, 
onion, celery

لحم الكندو
Beef kendo SR 37
beef, sesame seeds 

لحم منغوليان
Beef mongolian SR 39
beef, mongolian sauce, green onion leaves, 
garlic, ginger, cornstarch, sesame oil

لحم منغوليان باربيكيو
Beef mongolian barbeque SR 39
beef, mongolian sauce, green onion leaves, 
garlic, ginger, cornstarch, sesame oil, 
barbeque sauce 490

485

489

561

588

505

497

502

501

486

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



Fish Dishes ك�أطباق األس

Fish Dishes
أطباق األس�ك

سمك مع البصل األخرض و الفطر
Fish with green onion & 
mushroom SR 34
fish, carrot, onion, green onion,
celery, mushroom

سمك حلو حامض
Fish sweet & sour SR 34
fish, pineapple, carrot, green pepper,
onion

سمك بالصلصة السوداء
Fish in black beans sauce SR 37
fish, black beans, carrot, celery, 
green onion, onion, mushroom

سمك تبنيا�
Fish teppanyaki SR 38
fish, onion, green pepper,
green onion, tomato

سمك بصلصة املحار
Fish in oyster sauce SR 33.5
fish, carrot, onion, green onion
celery, mushroom, cabbage

سمك كندو
Fish kendo SR 37 
fish, sesame seeds

سمك بصلصة الليمون
Fish in lemon sauce SR 33.5
fish, carrot, fresh sliced lemon 

مأكوالت بحرية مشكلة
Mixed sea food SR 49.5
shrimp, fish, squid, black mushroom
baby corn, green onion, onion, celery
mushroom, carrot

سمك بصلصة الفلفل الحار
Fish in chili sauce SR 33
fish, onion, green onion, green pepper

سمك بالثوم و الصوص الحار
Fish in garlic and 
chili sauce SR 34
fish, onion, green onion, 
green pepper, garlic

األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

191

205

190

216

441

190

300

250

192

212

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



Shrimp Dishes
أطباق الجمربي

Shrimp Dishes أطباق الجمربي

جمربي كندو
Shrimp kendo SR 48
shrimp, sesame seeds

جمربي مقيل
Shrimp fried deshelled SR 47 
shrimp

جمربي مع الفطر األسود
Shrimp with black mushroom SR 49.5
shrimp, black mushroom, onion
carrot, celery, green onion

جمربي بالصلصة السوداء
Shrimp in black beans sauce SR 45.5 
shrimp, black beans, carrot, onion
green onion, mushroom, celery

جمربي حلو حامض
Shrimp sweet & sour SR 47
shrimp, pineapple, onion, carrot, 
green pepper

جمربي مع الكاجو
Shrimp with cashew SR 49.5
shrimp, cashew, carrot, onion
green peas, squash 

جمربي بصلصة املحار
Shrimp in oyster sauce SR 48
shrimp, onion, carrot, green onion, 
mushroom celery, cabbage

جمربي بصلصة الفلفل الحار
Shrimp in chili sauce SR 46
shrimp, onion, green onion, green pepper

جمربي بالكاري
Shrimp in curry SR 46
shrimp, carrot, onion, squash, 
green pepper, green peas

جمربي تبنيا�
Shrimp teppanyaki SR 48
shrimp, onion, green onion, 
green pepper, tomato

جمربي الكون باوو
Shrimp kung pao SR 44.5 
shrimp, carrot, onion, squash 
dried chilli  

جمربي بالثوم والصوص الحار
Shrimp in garlic and chili sauce SR 47
shrimp, green onion, green pepper, 
onion, garlic

األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

258

230

440

284

227

240

247

224

392

293

250

235

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



Drinks ا��وبات

شاي مثلج
(ليمون، خوخ)
Iced tea SR 3
(lemon, peach)

Chinese Desserts الح� الصيني 

موز مق� مع العسل
Fried banana with honey, SR 15 
banana, honey  

موز مق� مع العسل وا�يسكريم
Fried banana with honey &
ice cream, SR 20
banana, honey, ice cream
 

 تفاح مق� مع العسل وا�يسكريم
Fried apple with honey &
ice cream, SR 20
Apple, honey, ice cream

تفاح مق� مع العسل
Fried apple with honey, SR 15 
apple, honey

موز مق� مع العسل
Fried banana 
with honey SR 16
banana, honey  

موز مق� مع العسل وا�يسكريم
Fried banana with honey &
ice cream, SR 21

 كراميل بودينج
Caramel pudding SR 17.5
Biscuit, sugar, butter, caramel,
web cream  

تفاح مق� مع العسل
Fried apple with honey SR 16
apple, honey

 شوكليت بودينج
Chocolate pudding SR 17.5
Oreo biscuit, chocolate pudding, 
web cream 

Desserts الحلويات

م�وبات غازية
Soft drinks SR 3

عص� ال�تقال
Orange juice SR 10

عص� ليمون بالنعناع
Lemon juice with mint SR 10

مياه صحية (صغ�)
Natural water (small) SR 1

ا�سعار شاملة �يبة القيمة ا�ضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

 تفاح مق� مع العسل وا�يسكريم
Fried apple with honey &
ice cream SR 21
Apple, honey, ice cream

Meals الوجبات

Meals
الوجبات 

Chinese rice, chicken kung pao
chinese beef steak  SR 31

  

 أرز صيني، دجاج كون باوو،
لحم تشاينز ستيك

Chinese rice, shrimp kung pao
chinese beef  steak  SR 36

أرز صيني، جمربي كون باوو،
لحم تشاينز ستيك

Chinese rice, shrimp kung pao
chicken kung pao  SR 35.5

 أرز صيني، جمربي كون باوو،
دجاج كون باوو

Chinese rice, chicken kung pao
spring roll  SR 24.5

 أرز صيني، دجاج كون باوو،
 Plain noodles, chicken kendoسربنج رول

SR 20

 مكرونة سادة، دجاج كندو

 أرز سادة، دجاج كندو
Plain rice, chicken kendo  

SR 20

 أرز صيني، جمربي بالفلفل الحار،
سمك كندو
Chinese rice, shrimp chilli, 
fish kendo  SR 37.5

Chinese noodles, beef 
in garlic  SR 26

 مكرونة صينية، لحم بالثوم

-1

-2

-3

-4-8

-7

-6

-5

األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة ٥٪
Prices includes 5% VAT 

262

70

0

293

150

167

742

204

684
360

345

783

472 600

548

483

521

يحتاج البالغون إىل 2000 سعر حراري يف املتوسط يوميا، وقد تختلف االحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص لشخص.

البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.
هذه الوجبات ال تقدم يف أيام الخميس والجمعة والسبت أو العطالت الرسمية

Meals are not served on Thursday, Friday, Saturday and public holidays
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لراحتك...
للطلبات ا	نزلية، نرجو ابداء رغبتكم بالدفع باستخدام البطاقة ا	
فية

 للتوصيل و الطلبات الخارجية والحف�ت
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