
 

 

 

MENU 

@iburger.qa 

   APPETIZER:  
 

MOZZARELLA STICKS  - 19 QAR 
    w/ Cocktail Sauce, 4 pcs    

CHICKEN STRIPS  - 26 QAR 
    w/ Honey Mustard Sauce, 5 pcs 

CHEESE BALLS  - 22 QAR 
    w/ 6 pcs cheese balls pane 

DYNAMITE SHRIMP  - 28 QAR  
                  w/ Dynamite Sauce, 6 pcs 
 

   FRIES: 
 

 REGULAR FRIES   - 12 QAR 

 ICHEESE FRIES   - 17 QAR 

 VOLCANO FRIES  - 19 QAR 
 

   BURGER: 
 

ORIGINAL BURGER       - 27 / 37 QAR 
Angus Beef Patty, Cheese, Lettuce, 

Tomato and Sauce 
 

JALAPENO BURGER  - 28 QAR 
 Angus Beef Patty, Cheese, Lettuce, 

Tomato, Spicy Sauce and Jalapeno 
 

IMUSHROOM BURGER - 30 QAR 
Angus Beef Patty, Sauce, Lettuce, Lettuce, 

Grilled Mushroom, Grilled Onion. 
 

DYNAMITE CHICKEN  - 29 QAR 
Crispy Fried Chicken, Dynamite, Sauce 

and Lettuce. 
 

GRILLED CHICKEN  - 28 QAR 
Chicken Sauce, Grilled chicken, and 

Lettuce. 
 

ICHICKEN BURGER  - 26 QAR 
Mild Crunchy Chicken, Sauce, Lettuce 

and Tomato 
 

BEEF STEAK BURGER  - 36 QAR

           Grilled Beef, Mushroom, Onion, 

Beef Steak, Sauce and Provolone     

Cheese. 
 

CHICKEN SPICY BRISKET - 24 QAR  
              Spicy Chicken, Spicy Sauce, Cheese and  

                Iceberg Lettuce. 
 

BEEF BRISKET   - 25 QAR 
Angus Beef Brisket, Cheddar Cheese, 

Steak Sauce and Iceberg Lettuce. 

 

 

KIDS MEAL: 
 

CHICKEN BURGER KIDS MEAL - 27 QAR 
 CHICKEN BURGER + FRIES + JUICE 
 

BEEF BURGER KIDS MEAL - 27 QAR 
 BEEF BURGER + FRIES + JUICE 
 

CHICKEN NUGGETS KIDS MEAL- 27 QAR 
 CHICKEN NUGGETS + FRIES + JUICE 
 

Hotdog Sandwich KIDS MEAL   - 30 QAR 
 HOTDOG SANDWICH + FRIES + JUICE 
 

 

DRINKS: 
 

STRAWBERRY MOJITO - 23 QAR 

IBURGER MOJITO  - 25 QAR 

CLASSIC MOJITO  - 20 QAR 

BLUE LAGOON MOJITO  - 20 QAR 

BLACKBERRY MOJITO  - 20 QAR 

RASPBERRY MOJITO   - 20 QAR 

BLUEBERRY MOJITO   - 20 QAR 

SOFTDRINKS   - 6 QAR 

WATER   - 4 QAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 طعام قائمة

@iburger.qa 

 المقبالت 
 ريال  19:   موزريال ستيك

ن (  )حبه + صلصة اى برغر 4يحتوى عىل موزريال جب 
 

 ريال  26:  قطع الدجاج المقليه 
 قطعة مع الصلصة الحاره من اى برغر( 5) يحتوى : صدور دجاج 

ن   ريال  22:   كرات جب 
ن  6  حبه كرات جب 

يمب   ريال  28:   دانميت شر
 حبه + اوراق بصل مع  6) يحتوى عىل روبيان مقلية 
 دينميت صلصة اى برغر(

 

 فرايز 
 ريال  12:   ريغوالر فرايز

 ) يحتوى عىل بطاطس مقلىه (
 

ن فرايز   ريال :17    تشي 
 ) يحتوى عىل بطاطس مقلية + جبنة شيدر(

 

 ريال  19:   فالكانو فرايز
) يحتوى عىل بطاطس مقلية + جبنة شيدر + بصل مقىل مع صلصة 

 اى برغر( 
 

 برغر  

 ريال 27:   اورجنال برغر سنقل
+صلصة اى برغر( ن  ) يحتوى عىل لحم بقرى +خس+طماطم+جب 

 

 ريال  :37  اورجنال برغر دبل 
ن + صلصة اى   ) يحتوى لحم بقرى دبل + طماطم + خس + جب 

 برغر(
 ريال 28:   جالبينو برغر 

)يحتوى عىل لحم بقرى +خس +فلل +هلبينو +جبنة+صلصة اى  
 برغر(

وم   ريال 30:   برغرمشر
) يحتوى عىل لحم بقرى +خس +بصل مشوى +فطر مشوى +جبنة  

 +صلصة اى برغر (
 ريال  29:  دينميت دجاج برغر 

+صلصة الدينميت اى  ن  برغر( ) يحتوى عىل دجاج مقلية +خس+جب 
 ريال 28:   دجاج مشوى برغر

 ) يحتوى عىل دجاج مشوى + خش + صلصة اى برغر(
 ريال  26:   دجاج برغر

 ) يحتوى عىل دجاج مقليه +خس+طماطم +صلصة اى برغر( 
 ريال 36:   بيف ستيك برغر

يحة لحم بقرى + بصل مشوى + فطر مشوى +   ) يحتوى عىل شر
 جبنة بروفولينن + صلصة اى برغر( 

 ريال 24:  الدجاج الحار بريسكت
ن والخس الحار،بريسكت الدجاج   صلصة التوابل والجب 

 

 ريال 25:   بريسكت لحم البقر
ن ، خس  بريسكيت لحم بقر ، صلصة ستيك ، جب 

  

 
 

 وجبة اطفال 
  

 ريال 27:  وجبة اطفال برجر دجاج 
 برجر دجاج + عصير + بطاط 

 

 ريال 27:  وجبة اطفال برجر لحم 
 اطفال برجر لحم + بطاط+ عصير  وجبة 

 

 ريال 27:   قطع الدجاج 
 قطع الدجاج + بطاطس+ عصير  
  

 ريال 30:   ساندويتش نقانق 
 + بطاطس+ عصير  ساندويتش نقانق 

 
 
 

 وبات  مشر
  

 ريال 23:              ميلك شيك فيمتو 

 ريال 25:   اى برغر موهيتو  

 ريال 20:   كالسيىك موهيتو 

 ريال 20:   موهيتوبلوالغون  

ى موهيتو   ريال 20:   بالك بي 

ى موهيتو   ريال 20:   راسب بي 

ى موهيتو   ريال 20:   بلو بي 

وبات   ريال  6:   المشر

 ريال  4:   مياه معدنية  


