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The Counter Burger



We’re on a mission to challenge the way people think about 
burgers. That’s why we started this place.  We’re about 
creative  construction. Making things delicious.  We think 
life should be about experiences.  Trying stuff. Learning.   
Being inventive. So we’ve searched for ingredients, chosen  
quality meats, created sauces, toasted buns, melted 
cheeses  and crafted shakes that shout flavor. Show us what  
you’ve got. Create something special. We’re with you. 

Hello. We're The Counter.



مهنتنا إن 
هي تغير نظرة الناس للبرجر. و لهذا السبب 

إفتتحنا هذا المكان، و هدفنا ا�كبر أن نقدم أطباق 
شهية. و�ننا نعتقد أن التجارب هي مفتاح الحياة، فقد قمنا 
بتجربة الكثير من المكونات لنتعلم كيف نكون مبدعين، و 

توصلنا إلى ا�نسب منها وإلى أفضل الوصفات، إخترنا أفضل نوعية 
من اللحوم، و ابتكرنا الصلصات الخاصة بنا و التي نقدمها مع الخبز 
المحمص، و ا�جبان المميزة ، إلى جانب الميلك شيك المثلج الغني  

بالنكهة. فما عليك إال أن تبتكر شيئ§ مميز¦ و تتخيله أمامك لنضعه بين 
يديك بأعلى مستوى من الخدمة   إن مهنتنا هي تغير نظرة الناس 
للبرجر. و لهذا السبب إفتتحنا هذا المكان، و هدفنا ا�كبر أن نقدم 

أطباق شهية. و�ننا نعتقد أن التجارب هي مفتاح الحياة، فقد قمنا بتجربة الكثير 
من المكونات لنتعلم كيف نكون مبدعين، و توصلنا إلى ا�نسب منها وإلى أفضل 

الوصفات، إخترنا أفضل نوعية من اللحوم، و ابتكرنا الصلصات الخاصة بنا و التي نقدمها 
مع الخبز المحمص، و ا�جبان المميزة ، إلى جانب الميلك شيك المثلج الغني  بالنكهة. فما 

عليك إال أن تبتكر شيئ§ مميز¦ و تتخيله أمامك لنضعه بين يديك بأعلى مستوى من 
الخدمة   إن مهنتنا هي تغير نظرة الناس للبرجر. و لهذا السبب إفتتحنا هذا 

المكان، و هدفنا ا�كبر أن نقدم أطباق شهية. و�ننا نعتقد أن التجارب هي مفتاح 
الحياة، فقد قمنا بتجربة الكثير من المكونات لنتعلم كيف نكون مبدعين، و توصلنا 

إلى ا�نسب منها وإلى أفضل الوصفات، إخترنا أفضل نوعية من اللحوم، و ابتكرنا 
الصلصات الخاصة بنا و التي نقدمها مع الخبز المحمص، و ا�جبان المميزة ، إلى 

جانب الميلك شيك المثلج الغني  بالنكهة. فما عليك إال أن تبتكر شيئ§ مميز¦ و تتخيله 
أمامك لنضعه بين يديك بأعلى مستوى من الخدمة   إن مهنتنا هي تغير 

نظرة الناس للبرجر. و لهذا السبب إفتتحنا هذا المكان، و هدفنا ا�كبر أن نقدم 
أطباق شهية. و�ننا نعتقد أن التجارب هي مفتاح الحياة، فقد قمنا بتجربة 

الكثير من المكونات لنتعلم كيف نكون مبدعين، و توصلنا إلى 

للبرجر. و لهذا السبب إفتتحنا الناس  تغير نظرة  مهنتنا هي   إن 
أن نقدم أطباق شهية. وألننا نعتقد المكان، و هدفنا األكبر   هذا 
من الكثير  بتجربة  قمنا  فقد  الحياة،  مفتاح  هي  التجارب   أن 
األنسب إلى  توصلنا  و  مبدعين،  نكون  كيف  لنتعلم   المكونات 
 منها وإلى أفضل الوصفات، إخترنا أفضل نوعية من اللحوم، و
 ابتكرنا الصلصات الخاصة بنا و التي نقدمها مع الخبز المحمص،
الغني المثلج  شيك  الميلك  جانب  إلى   ، المميزة  األجبان    و 
أمامك تتخيله  و  مميزًا  شيئًا  تبتكر  أن  إال  عليك  فما   بالنكهة. 

   لنضعه بين يديك بأعلى مستوى من الخدمة

مرحبًا...نحن "ذا كاونتر"



we can do that too

burgers

humanely handled

antibiotic free

we prefer  medium  b u t i f  y o u l i k e  i t

i t ' s  o n e 
h u n d r e d 
p e r c e n t

they are cooked

m o r e   d o n e   o r   s o m e w h e r e    i n    b e t w e e n
y o u  j u s t  l e t  u s  k n o w

(n e v e r  n e v e r  n e v e r  n e v e r  n e v e r  n e v e r  n e v e r  e v e r  e v e r  b e e f )

Speaking of ThaT, your SeleCTed WeighT iS WhaT you geT on your plaTe

10
0%

a  f e w  t h i n g s  a b o u t  o u r

which might take a little l o n g e r
to order

WorTh The WaiT
our angus beef is very good

but it's

*consuming undercooked meats, seafood, or eggs may increase your risk of foodborne illness
*all ingredients in store may contain traces of nuts, nut oils or may have been made along side other products containing nuts  

with  no added
hormoneS

naturally raised
a n d

rare medium rare medium medium well well

cold red center warm red center all pink thin pink center no pink



ملوح متوسط التلويح متوسط النضج ناِضْج كامل الُنْضج
د�خله �أحمر بارد د�خله �أحمر د�كن زهري د�خله زهري خفيف  دون �أي �إحمر�ر

   ذ�   كاونرت   برجر

يعـــــامل بــــــــــدالل ورفــــــاهـــــــــــــية�صــــــــــــايف
و

خايل من �مل�صاد�ت �حليوية

 ذ� كاونرت  ين�صح  بتنــــــاول �لبـــــــرجر متو�صـــــــط  �لنـــــــ�صــــج، أما  إذا
 كنــت    تفـــــــضله   كامل     النضج     أو     غيـــــــــر     ذلـــــك  
فقــــــــط    �أخبــرنــــــــا    باإختيــــــــارك    الإعــــــــد�ده    لــــــك

أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا أبـــــــــدًا

 الــوزن     الــذي     تــختارة     هــو     مــا     ســتحصل     عــليه

معـــــــــــــــــــــــــــــلومات عـــــــــــــــــــــــــــــن

�إعــــــــــــــــــــــــد�ده وقــــــــــــــــــــــــتاً قد     يتطلــــــــــــــــب
ُمَعد  ح�صب  �لطــــلـــــــــــــب

ي�صتــــــــحق �الإنتــــــــــــــــظار
لــــــحم      �لــــبقر       » �أجنو�س«      ممتـــــــــاز

والكنه

وال
ي�صـاف  �إليــــــه
هرمونــــــــات

ينال �لرعاية �لفائقة يف مر�ع طبيعيةحلـــــــم بــقر



Soft Drinks

complimentary refill  
pepsi - diet pepsi
7up - diet 7up 
mirinda 
mountain dew 
shani

Iced Tea

complimentary refill  
lipton iced tea
peach
lemon

Beer Non-Alcoholic 
holsten, original, apple , black grape, lemon, pomegranate

Fresh Squeezed Juice 
apple
lemonade 
orange 
mint lemonade 

Water
imported sparkling      small 
imported mineral         small
imported mineral         large 
local mineral                  small
local mineral                  large

Coffee & Tea 
coffee
espresso
      single
      double
tea assorted flavors 
caffe americano 

beverages

b
e

ver
a

ge
s

16
16
15
14
16
16

9

9
16
10
12

11
10
19
4
11

11

13

15

18

caffe latte
caffe mocha
cappuccino
iced caffe americano 
iced caffe latte
iced caffe mocha 



مشروبات غازية 
 إعادة تعبئة مجانية

 بيبسي - دايت بيبسي
سفن آب - دايت سفن آب

ميراندا
ماونتن ديو

شاني

آيس تي
 إعادة تعبئة مجانية

ليبتون آيس تي ليمون
ليبتون آيس تي خوخ

 بيرة  خالية من الكحول
 هولستن، آوريجينال، تفاح، عنب أسود، ليمون، رمان

 عصيرات طازجة
تفاح

ليمون
برتقال

 ليمون بالنعناع

مياه
مياه غازية مستوردة                صغيرة           ١١ 
  مياه معدنية مستوردة          صغيرة           ١٠ 
  مياه معدنية مستوردة           كبيرة            ١٩
مياه معدنية محلية                صغيرة            4
 مياه معدنية محلية                 كبيرة              ١١

قهوة و شاي
 قهوة                                                   ٩    

 اسبرسو
       

 شاي بالنكهات المتنوعة            ١٠
قهوة امريكانو                              ١٢

          

كافي التي                                    ١٦
 كافي موكا                                 ١٦
كابيتشينو                                     ١٥
 قهوة أمريكانو مثلجة           ١4
كافي التي مثلج                        ١٦
 كافي موكا مثلج                     ١٦

ات
روب

م�ص
م�صروبات

    مركز                                               ٩
مزدوج                                            ١٦

11

15

1٨

13



build Your own smoothie

signature shaKes 

signature smoothies 

Choose up to 2 Flavors   Extra Flavors  +3 

Birthday Cake Shake
vanilla ice cream
cake mix 
rainbow sprinkles
Caramel Apple Crumble Shake
vanilla ice cream
apple crumble
caramel

California Dreams
peaches
banana
strawberries
orange juice 
fat-free yogurt 

Banana Split Shake
vanilla ice cream 
strawberries
banana
caramel
chocolate syrup  
Market Select Shake
ask your server about our current 
offering

Hollywood Hula Hoop
mango
banana
coconut
orange juice
pomegranate juice
pineapple juices 
fat-free yogurt

Beach Blast
strawberries
banana
pineapple slice
orange juice
fat-free yogurt

build Your own shaKe
Choose up to 3 Flavors   Extra Flavors  +3

Choose 1 Juice   Extra Juice  +4

Add Premium Ingredients +3

Add Premium Ingredients +6

banana
coconut

apple crumble
banana
butterscotch

apple
cranberry

nutella 

vanilla ice cream

kiwi
mango

caramel
cherry
chocolate

lemonade
orange

fat-free yogurt

mint
peach

coffee 
espresso
mint

pineapple

pineapple
strawberry

peanut butter
strawberry
vanilla 

+ sh
a

K
e+ Flo

at+ sm
o

o
th

ie

24

24

24

18

24

Float
Vanilla Ice Cream Topped   With Your Choice Of Soda
pepsi cola
diet pepsi

7up
diet 7up

mirinda
mountain dew

shani



+   
+   

+   

٢4

٢4

٢4

٢4

١٨

ذي
مو

 �ص
ت  

فلو
ك   

�صي
 

فلوت

�صيك علي طريقتك

�صموذي علي طريقتك

�صيك مميزة

�صموذي مميزة

فانيال آيس كريم مع المشروبات الغازية

أختر ٣ نكهات         كل صنف إضافي +٣

إضافة مميزة +٣

أختر ٢ نكهات         كل صنف إضافي +٣

إختر العصير         كل صنف إضافي +4

أصناف مميزة +٦

بيرثداي كيك شيك
فانيال آيس كريم 

 كيك مكس 
راينبو سبرنكل

كراميل آبل كرمبل شيك
فانيال آيس كريم

 آبل كراميل 
كراميل

كاليفورنيا دريمز
خوخ
موز

فراولة
 عصير البرتقال

لبن خالي الدسم 

 بانانا سبليت شيك
فانيال آيس كريم

فراولة
موز

كراميل
شوكوال

 شيك من إختيار السوق
  اسأل عن اإلختيار المتوفر

 هوليودهوالهوب
منجا 

 موز
جوز الهند

عصير برتقال 
عصير رمان

عصير األناناس 
لبن خالي الدسم 

بيتش بالست
فراولة

موز
 اناناس

عصير البرتقال
لبن خالي الدسم 

بيبسي
دايت بيبسي

آبل كرمبل
موز

بتر سكوتش

موز
جوز الهند

نوتيال

 تفاح
توت بري

لبن خالي الدسم 

سفن آب
دايت سفن آب

كراميل
كرز

شوكوال

كيوي
مانجا

ليموناضة
برتقال

فانيال آيس كريم

ميرندا
ماونتن ديو

قهوة
اسبرسو

نعناع

نعناع
خوخ

أناناس

شاني

فول سوداني
فراولة

فانيال

أناناس
فراولة



+
K

id
s  

Kids
choice of  shoestring fries or sweet potato fries

Mini Burgers
plate of two
cooked well-done
american cheese
pickles

Grilled Cheese

Chicken Tenders
with choice of dipping sauce

Smoked Turkey & Cheese

Peanut Butter & Jelly

24

24

28

28

22



+�أطفال   

فال
الأط

� يقدم مع البطاطس المقلية أو البطاطس الحلوة المقلية
 ميني برجر

طبق من اثنين
 كامل النضج

 جبنة أمريكية
 مخلل

 ساندوتش جبنة مشوية

 تشيكن تندر
مع إختيار الصلصة

ساندوتش ديك رومي مدخن مع الجبنة

    ساندوتش زبدة الفول السوداني مع المربى

٢4

٢4

٢٨

٢٨

٢٢



+
sta

r
ter

s

starters

Fried Dill Pickle Chips       19
apricot sauce

Cheddar Fries                     22

Crispy Onion Strings         24 
hickory bbq sauce
country buttermilk ranch

Shoestring Fries                 21

Chili Cheese Fries               35
house made chili
cheddar
red onion
sour cream

Parmesan French Fries     22 
parmesan cheese
parsely
rosemary 
garlic aioli

Sweet Potato Fries            29 
horseradish aioli

Trio                                       34
fries
sweet potato fries
crispy onion strings
horseradish aioli
hickory bbq sauce
country buttermilk ranch

The “Fifty-Fifty” 
fries + sweet potato fries      28
horseradish aioli 
fries + crispy onion strings  29
hickory bbq sauce                    
country buttermilk ranch
sweet potato fries + crispy 
onion strings                              29
hickory bbq sauce                    
country buttermilk ranch
horseradish aioli 

Housemade Chili                      38  
beef chili
shredded cheddar
red onion
sour cream

App Sampler                              37  
french fries
crispy onion strings
sweet potato fries
fried dill pickle chips
country buttermilk ranch
hickory bbq sauce
horseradish aioli 
apricot sauce

Sweet Sriracha Chicken Wings
spicy ranch dressing
12 pieces                                           52
6 pieces                                             31 

Starter Salad                             18
lettuce blend or 
organic mixed greens  
sliced cucumber
carrot strings
chopped red onion 
ripened red tomato
choice of dressing

Marinated Seasonal  
Tomato Salad                            38
sliced red onion 
fresh mozzarella
fresh basil 
balsamic glaze

Deviled Eggs                               10
two halves
cheddar 
beef bacon
parsley

Grilled Vegetable Skewers      25
four skewers
seasoned grilled vegetables
brushed with olive oil + seasoning



+   

الت
قب

م

مقبالت
رقائق مخلل الخيار المقلي        ١٩

صلصة المشمش

 بطاطس بجبنة تشيدر                ٢٢

حلقات البصل المقرمشة         ٢4
 صلصة هيكوري باربكيو

صلصلة رانش بتر ملك

بطاطس مقلية                               ٢١

تشيلي تشيز فرايز                        ٣٥
بيف تشيلي 
جبنة تشيدر 

 بصل أحمر 
ساور كريم 

بارميزان فرايز                                    ٢٢   
 جبنة بارميزان

بقدونس
 إكليل الجبل

 صلصة آيولي )مايونيز بالثوم المشوي)

بطاطا حلوة مقلية                      ٢٩
 صلصة المايونيز بالفجل الحار

تريو                                                       ٣4
بطاطس

بطاطا مقلية حلوة
حلقات البصل المقرمشة

 صلصة المايونيز بالفجل الحار
 صلصة هيكوري باربكيو

صلصلة رانش بتر ملك

ذا فيفتي فيفتي
بطاطس + بطاطس حلوة            ٢٨

 صلصة المايونيز بالفجل الحار
بطاطس + حلقات بصل                ٢9

 صلصة هيكوري باربكيو
صلصلة رانش بتر ملك

          بطاطس حلوة + حلقات بصل      ٢9
 صلصة هيكوري باربكيو

صلصلة رانش بتر ملك
 صلصة المايونيز بالفجل الحار

بيف تشيلي                                          ٣٨
جبنة تش يدر

بصل أحمر 
ساور كريم

آب سامبلر                                             ٣٧
بطاطس مقلية

حلقات البصل المقرمشة 
بطاطا حلوة 

رقائق مخلل الخيار المقلية
صلصلة رانش بتر ملك

 صلصة هيكوري باربكيو
 صلصة المايونيز بالفجل الحار

صلصة المشمش
 

سويت سريراتشا تشكن ونغز
صلصلة الرانش الحارة

١٢ قطعة / ٦ قطع                          ٣١ / ٥٢

سلطة ستارتر                                       ١٨
خليط  من الخس

 أوخليط من الخضار
شرائح الخيار

حلقات الجزر
قطع البصل األحمر

طماطم
 مع إختيار الصلصة

                  سلطة مارينيتد
                       سيزونال توماتو                                 ٣٨

  قطع البصل األحمر
موزاريال طازجة

ريحان طازج
 بلسميك غاليز

ديڤيلد إيغز                                             ١٠
نصفين

جبنة تشيدر
شرائح البيكون البقري

بقدونس

غرلد ڤيجي سكيورز                       ٢٥
4 أسياخ

 خضروات موسمية مشوية
 بزيت الزيتون + بهارات

ELIAS
Highlight



salads

The Kale Salad                         38
kale
green cabbage
jicama
celery
greek feta
tossed with lemon vinaigrette
100% natural chicken breast     + 29

Hippie Salad                             38
mixed greens or lettuce blend
quinoa
herbed goat cheese
bean sprouts
marinated tomatoes
housemade garlic croutons
tossed with dijon balsamic
100% natural chicken breast      +29

choice of side
sandwiches

Stacked B.L.T.                                  37 
beef bacon
lettuce blend
ripened red tomato
garlic aioli
sourdough
sliced avocado                                         
sunny side up egg*                                     
housemade guacamole                         

Grilled Cheese Trifecta                  35  
tillamook cheddar
yellow american 
sharp provolone
sourdough
beef bacon                                                 +5

Grilled Smoked Turkey & Swiss  37  
smoked turkey
savory swiss
house mustard on the side
sourdough

Veggie Club                                      42  
grilled zucchini
roasted red pepper
grilled carrot
sliced avocado
fresh mozzarella
ripened red tomato
basil pesto 
sourdough brushed with 
extra virgin olive oil

sa
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Sides Offered:

shoestring fries 12
sweet potato fries 16 

crispy onion strings 15  
chili cheese fries 19  

cheddar fries 16
parmesan fries 16 

grilled veg. skewers 2 pcs 13
side salad 14

+5
+5
+5



 عرو�س جانبية:
 بطاط�س مقلية ١٢

بطاطا حلوة ١٦
حلقات ب�صل ١٥

ت�صيلي ت�صيز فر�يز ١٩
بطاط�س بجبنة ت�صيدر ١٦

بارميز�ن فر�يز ١٦
غرلد ڤيجي �صكيورز  حبتني ١٣

�صلطة جانبية ١٤

+   

ات
ي�ص

ندو
 �ص

ت   
طا

�صل
�صندوي�صات

�إخرت �صنفك �جلانبي
�صلطات

  ستاكد بي.إل.تي                              ٣٧
شرائح البيكون البقري

خليط من الخس
طماطم

 صلصة آيولي )مايونيز بالثوم المشوي)
خبز ساوردو

اآلفوكادو                                                        + ٥ 
بيض مقلي                                                     + ٥
غواكامولي                                                    + ٥

چريلد تشيز تريفكتا                      ٣٥
جبنة تيالموك تشيدر
جبنة أمريكية صفراء

جبنة بروفولون
خبز ساو ردو

شرائح البيكون البقري                                +٥

تركي مدخن مع جبنة سويس  ٣٧
شرائح تركي مدخنة

جبنة سويسرية
 خردل

خبز ساور دو

                                   ڤيجي كلوب                                    4٢
كوسة مشوية

فلفل أحمر مشوي
جزر مشوي

شرائح آفوكادو
جبنة موزاريال طازجة

طماطم
صلصلة الريحان  "بيستو"

خبز ساور دو
مع زيت زيتون البكر

 سلطة كيل                                  ٣٨
كيل

ملفوف
  هيكاما
كرفس

جبنة الفيتا اليونانية
خل الليمون

١٠٠٪ صدور الدجاج المشوي                      + ٢٩ 

 سلطة هيبي                                ٣٨ 
خليط من الخضار

أوخليط من الخس
كينوا

جبنة ماعز باألعشاب
براعم الصويا

طماطم متبلة
شرائح خبز بالثوم

صلصة الخردل بخل البلساميك
١٠٠٪ صدور الدجاج المشوي                      + ٢٩ 

ELIAS
Highlight



burgers in a bowl

The Counter®Cobb  46 | 54 
100% natural chicken breast
lettuce blend
danish blue cheese
chopped red onion
crumbled beef bacon
hard boiled eggs
ripened red tomatoes 
dijon balsamic
sliced avocado +5

Southwestern  46 | 53
hormone + antibiotic free beef*
lettuce blend
tillamook cheddar
jalapeños
roasted corn &  
black bean salsa
roasted green chiles
scallions 
classic caesar
housemade guacamole +5   
hot wing sauce +4

Mediterranean  46 | 53
100% natural chicken breast 
lettuce blend 
greek feta 
black olives
sliced cucumbers 
spicy  pepperoncinis 
ripened red tomatoes 
housemade tzatziki sauce
sun-dried tomatoes +5

Asian Veggie  46 | 53 
housemade vegan veggie 
organic mixed greens
carrot strings
chopped red onion
grilled pineapple
roasted red peppers
scallions
sesame ginger dressing
thai peanut sauce 
sautéed mushrooms +5

Backyard BBQ  57 | 64
hormone + antibiotic free beef*
lettuce blend
tillamook cheddar
beef bacon
chopped red onion
coleslaw
crispy onion strings 
scallions
ripened red tomatoes 
country buttermilk ranch 
hickory bbq sauce

Garden Bowl  46 | 53
protein of your choice*
organic mixed greens
sliced cucumbers
ripened red tomatoes 
dijon balsamic

Sonoma Bowl  57 | 64
hormone + antibiotic free beef*
organic mixed greens
quinoa
herbed goat cheese spread
grilled red onions
oven-roasted tomatoes
basil pesto

Beef Is Gouda  46 | 57
hormone + antibiotic free beef*
smoked gouda
organic mixed g reens
olive tapenade
marinated artichokes
roasted red peppers
lemon vinaigrette

+ sa
la

d
 stYle b
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1/3 lb or 1/2 lb size / Choice Of Side 

Sides Offered:
shoestring fries 12

sweet potato fries 16 
crispy onion strings 15  

chili cheese fries 19  
cheddar fries 16

parmesan fries 16 
grilled veg. skewers 2 pcs 13

side salad 14



+   

رك
تيا

 �إخ
من

طة 
�صل

برجر يف �لطبق
ذاكاونتر® كوب  4٦ / ٥4  

١٠٠٪ صدر الدجاج المشوي
خليط من الخس

   جبنة بلو تشيز
شرائح بصل حمراء

 قطع البيكون البقري
 بيض مسلوق

 طماطم
صلصة الخردل بخل البلسميك

شرائح افوكادو +٥

ساوث وسترن  4٦ / ٥٣
لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي

خليط من الخس
جبنة تيالموك تشيدر

شرائح هالبينو
صلصة ذرة مشوي مع فاصوليا سوداء

فلفل أخضر مشوي
 بصل أخضر

صلصة سيزر التقليدية
غواكامولي +٥

صلصة األجنحة الحارة +4

 ماديترينين   4٦ / ٥٣
١٠٠٪ صدر الدجاج مشوي

خليط من الخس
جبنة فيتا اليونانية

زيتون أسود
شرائح الخيار

فلفل اإلطالي الحار )ببرونسيني)
طماطم

 صلصة تازيكي
طماطم مجففة + ٥

آسيان  ڤيجي 4٦ / ٥٣
ڤيچان نباتي

خليط من الخضار
حلقات الجزر

قطع بصل أحمر
آناناس مشوي

فلفل أحمر مشوي
بصل أخضر

صلصة الزنجبيل بالسمسم
صلصة الفول السوداني

فطر مطهي + ٥

باك يارد "باربكيو"  ٥٧ / ٦4
لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي

خليط من الخس
جبنة تيالموك تشيدر

 شرائح البيكون البقري
بصل أحمر
 كول سلو

حلقات البصل المقرمشة
بصل أخضر

طماطم
صلصة رانش بتر ملك

 صلصة هيكوري باربكيو

چاردن  4٦ / ٥٣
بروتين من إختيارك

 خليط من الخضار
 شرائح الخيار

طماطم
صلصة الخردل بخل البلسميك

سونوما  ٥٧ / ٦4
لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي

 خليط من الخضار
كينوا

جبنة ماعز باألعشاب
 بصل أحمر مشوي

طماطم مشوية في الفرن
صلصلة الريحان  "بيستو"

بيف إز چودة  4٦ / ٥٧
لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي

جبنة چودة المدخنة
 خليط من الخضار

 زيتون تبناد
أرضي شوكي متبل
فلفل أحمر مشوي

صلصة الخل بالليمون

   ١/٣ باوند �أو ١/٢ باوند      �إخرت �صنفك �جلانبي

 عرو�س جانبية:
 بطاط�س مقلية ١٢

بطاطا حلوة ١٦
حلقات ب�صل ١٥

ت�صيلي ت�صيز فر�يز ١٩
بطاط�س بجبنة ت�صيدر ١٦

بارميز�ن فر�يز ١٦
غرلد ڤيجي �صكيورز  حبتني ١٣

�صلطة جانبية ١٤

ELIAS
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The Counter® Burger  44 | 51
hormone + antibiotic free beef*
sharp provolone
crispy onion strings 
lettuce blend
sautéed mushrooms
ripened red tomatoes 
sun-dried tomato vinaigrette
brioche style bun

Old School  39 | 46 
hormone + antibiotic free beef*
tillamook cheddar
lettuce blend
sliced red onion
dill pickle chips
ripened red tomato
red relish
brioche style bun

The Purist  34 | 41
hormone + antibiotic free beef*
brioche style bun

Southeast Asian Shrimp  42 | 49
housemade shrimp burger
pickled carrot & daikon slaw
ripened red tomato
scallions
nori-soy sauce
sweet sriracha sauce
brioche style bun

Un-Brie-lievable  44 | 51 
100% natural chicken breast 
soft-ripened brie
organic mixed greens
ripened red tomato
dried cranberries
apricot sauce
multigrain bun

Baja Chicken  42 | 49
100% natural chicken breast
spicy jalapeño jack 
dried cranberries 
lettuce blend 
scallions 
spicy sour cream
brioche style bun

burgers
1/3 lb or 1/2 lb size  |  choice of side

Anaheim Jack  42 | 49
100% natural chicken breast
spicy jalapeño jack 
bell pepper
red onion
roasted garlic aioli
multigrain bun

Sprouted Veggie  46 | 53
housemade vegan veggie
sliced red onion
organic mixed greens
roasted red peppers
bean sprouts
dijon balsamic
multigrain bun

Grilled Chicken  39 | 46
100% natural chicken breast
gruyère 
organic mixed greens
scallions 
ripened red tomato 
honey mustard
multigrain bun

Red Eye  44 | 51
hormone + antibiotic free beef*
tillamook cheddar
ripened red tomato
beef bacon
sunny side up egg*
sweet sriracha sauce
english muffin

Beef With Bite  42 | 49
hormone + antibiotic free beef*
tillamook cheddar
sliced red onion
spicy pickles
house mustard
spicy worcestershire
brioche style bun

Mini Cheeseburgers  39
plate of four
hormone + antibiotic free beef*
tillamook cheddar
dill pickle chips
chopped red onion
red relish
hawaiian bun
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Sides Offered:
shoestring fries 12

sweet potato fries 16 
crispy onion strings 15  

chili cheese fries 19  
cheddar fries 16

parmesan fries 16 
grilled veg. skewers 2 pcs 13

side salad 14



+   

رب�ء
�خل

فة 
و�ص

 ذاكاونتر ®  برجر  44 / ٥١  
لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي

 جبنة بروفولون
حلقات البصل المقرمشة

خليط من الخس
 فطر مطهي

 طماطم
صلصة الخل بالطماطم المجففة

خبز البريوش
 أولد سكول  ٣٩ / 4٦

لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي
جبنة تيالموك تشيدر

خليط من الخس
شرائح البصل األحمر
 رقائق المخلل الخيار

طماطم حمراء
صلصة رد رليش

خبز البريوش
ذا بيورست  ٣4 / 4١

لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي
خبز البريوش

ساوث ايست آسيان  شرمب 4٢ / 4٩
خليط الجمبري

مخلل الجزر و الدكون سلو
 طماطم

بصل أخضر
صلصة صويا-نوري

صلصة سويت سريراتشا
خبز البريوش

  آن-برآي ليڤبل  44 / ٥١
١٠٠٪ صدر الدجاج المشوي

جبنة بري الطرية
خليط من الخضار

طماطم
توت بري مجفف

صلصة المشمش
خبز ملتي-چراين

 دجاج باجا  4٢ / 4٩
١٠٠٪ صدر الدجاج المشوي

 جبنة جاك بالفلفل
توت بري مجفف
خليط من الخس

 بصل أخضر
ساور كريم حار

خبز البريوش

   ١/٣ باوند �أو ١/٢ باوند      �إخرت �صنفك �جلانبي�لربجر

 أنهايم جاك  4٢ / 4٩
١٠٠٪ صدر الدجاج المشوي

 جبنة جاك بالفلفل
فلفل رومي مع بصل أحمر

 صلصة آيولي )مايونيز بالثوم المشوي)
خبز ملتي-چراين

سبراوتيد ڤيجي   4٦ / ٥٣
ڤيچان نباتي

شرائح بصل أحمر
خليط من الخضار

فلفل أحمر مشوي
براعم الصويا

صلصة الخردل بخل البلسميك
خبز ملتي-چراين

چريلد تشكن  ٣٩ / 4٦
١٠٠٪ صدر الدجاج المشوي

جبنة چروير
خليط من الخضار

بصل أخضر
طماطم

صلصة الهني مسترد
خبز ملتي-چراين

رد آي  44 / ٥١
لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي

جبنة تيالموك تشيدر
طماطم

شرائح البيكون البقري
بيض مقلي

صلصة سويت سريراتشا
خبز "المفن" اإلنجليزي

بيف ويذ بايت  4٢ / 4٩
لحم بقري خالي من الهرمون والمضاد الحيوي

جبنة تيالموك تشيدر
حقات البصل األحمر

مخلل حار
خردل

سبايسي واستشر  شاير
خبز البريوش

ميني تشيز برجر  ٣٩
أربع قطع لحم بقري
جبنة تيالموك تشيدر
رقائق الخيار المخللة

قطع بصل أحمر
صلصة رد رليش

  خبز هاوايان

 عرو�س جانبية:
 بطاط�س مقلية ١٢

بطاطا حلوة ١٦
حلقات ب�صل ١٥

ت�صيلي ت�صيز فر�يز ١٩
بطاط�س بجبنة ت�صيدر ١٦

بارميز�ن فر�يز ١٦
غرلد ڤيجي �صكيورز  حبتني ١٣

�صلطة جانبية ١٤
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sweets

Apple Crumble                                                               32

Caramel & Chocolate Brownie                                   29

Housemade Cheesecake                                               29
ask your server about our current toppings

Oversized Chocolate Chip Cookie                           29

A la Mode for all Desserts                                           11

Ice Cream Sandwich                                                     28
ask your server for our current combinations

+
sw

eets



+   

ات
لوي

ح
حلويات

آبل كرمبل

برآونيز بالكراميل و الشوكوال

 تشيز كيك
آسأل عن اإلضافات المتوفرة

كوكيز كبيرة مع شرائح الشوكوال

آالمود لجميع الحلويات

آيس كريم ساندويش
آسأل عن النكهات المتوفرة

٣٢ 

٢٩

٢٩

٢٩

١١

٢٨



The Counter Burger
Saudi Arabia

@TheCounterKSA
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The Counter Burger




