
مقترحات مجموعات عرضنا
درهم230ابتداء منستيك للعشاء 

يوجد عروض رائعة من الستيك 
جرام ستيك من منطقة األضالع500
جرام ستيك ستريبلوين من الخاصرة500

كيلو جرام فيليــه1

درهم330ابتداء من مجموعة لحوم للوالئم األسيوية
أضالع قصيرة مع بولجوجي

كيلوجرام أضالع قصيرة1
كيلوجرام قطع بوالر بليد شابو شابو1
كيلوجرام شرائح بقري1
كيلوجرام مفروم1

درهم799ابتداء من صندوق التخييــم 
حيث ترضي هذه . هذه المجموعة هي الخيار األمثل  لدى التخييم في الصحراء

يمها لكم في صندوق مصنوع من مادة بولي ستايرن يتم تقد! المجموعة أذواق الجميع
. الرغوية والتي تحفظ درجة البرودة

قطعة برجر واجيو 20
قطع صغيرة برجر واجيو 10

مجموعة نقانق كيلو جرام3
رب آيشرائح لحم كيلو جرام2

درهم890ابتداء من مجموعة لحوم للشواء
الرائعة من اللحومتمتع بوالئم الشواء مع هذه المجموعة 

قطعة برجر انجوس12
قطعة برجر غنم12

كيلوجرام كستالته2
كيلوجرام نقانق بوربور2
كوريزوكيلوجرام نقانق 2
كيلوجرام نقانق لونجانيزا2

درهم999إبتداءً من مجموعة لحوم للحفالت
المجموعة الرائعة من اللحومبهذهتمتع 

ستيك توماهوك1
برجر واجيو12

كيلوجرام لحم صدر4

األسعار بناء على وزن اللحم قبل تقطيعه أو تنظيفه واألسعار خاضعة للتغير بدون اشعار *
كبلطل  اقفو كلذب موقيسويمكنك الطلب من الجزار لدينا إعداد ما يلزمك من اللحوم. مسبق                 ً      .

قم بزيارة محلنا عبر االنترنت
وأخبارنا وما نقدمه من عروض أسبوعيةلالطالع على عروضنا الترويجية

للتوصيل للمنازل

في سوق اللحمصباحا9من الساعة 
المشرف مول أبوظبي

قائمة اللحوم
للتوصيل إلى المنزل

بيت لحوم 
واجيو وانجوس

توفير أكثر
معتدلةأسعار 

جودة عالية
لحم بقري ولحم غنم

لعائلتك
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األسعار بناء على وزن اللحم قبل تقطيعه أو تنظيفه واألسعار خاضعة للتغير بدون *
وسيقوم يمكنك الطلب من الجزار لدينا إعداد ما يلزمك من اللحوم. اشعار مسبق

.بذلك وفقا لطلبك
–مقطع حسب الطلب –بدون إضافة هرمونات –مبرد طازج 

ً              اجزاط ميلستلا

لحــــــــم ممـــــــتاز بقــــر وغــنــــــم
مـــــــــن القــــــــــــــــارات الــخمــــــــــــس

146انجوس أمريكي معتمد

70يتغذى على العشب

MB5+«328واجيو 
MB3+267انجوس أسود 

135نجوس أمريكي معتمدلحم بقر أ

80يتغذى على العشب

229لحم بقر أنجوس أمريكي معتمد
115يتغذى على العشب

103لحم طري أحمر

MB3+«214انجوس أسود 

MB5+«120واجيو 

90لحم بقر أنجوس أمريكي معتمد

MB3+94انجوس أسود 

62لحم طري أحمر

MB7+107واجيو 
MB5+«107واجيو 

MB3+«85انجوس أسود 
59لحم طري أحمر

165»يتغذى على العشب

MB3+«107انجوس أسود 

119انجوس أمريكي معتمدبلحم بقر 
65لحم طري أحمر
61لحم طري أحمر

58لحم طري أحمر
101»انجوس 

77لحم طري أحمر

138لحم بقر أنجوس أمريكي معتمد
97متوفر بناء على الطلب

101لحم بقر أنجوس أمريكي معتمد

ستربلوين 
ستيك

شريحة لحم رب آي
ستيك 
مشوي

تندرلوين
فيليه ميجنون

شاتوبريان
توماهوك

!ستيكات للحفالت

لحم الصدر
شابو شابو

للمدخن، الطهو ببطء، 
الطهو على البخار

بوالر بليد
شابو شابو

مقلي
ستيكات
بيكانها

)أعلى الفخذ(تابا دي كاودريل 

كستالته
ستيكات كاستالته، مقلي

لحم الكتف
مشوي، مفروم
لحم الساق

كاري-اوسو بوكو، كاري

لحم الفخذ
ستيك الخاصرة
أضالع قصيرة

أضالع
ستيك على شكل مثلث

79

80
0

للقطعة16
للقطعة15
للقطعة12
للقطعة12

كيلوجرام/ 60

كيلوجرام/65
كيلوجرام/ 99
كيلوجرام/ 65

للعبوة/15

ريش غنم
قطع، ريش على شكل التاج

بدون عظمكتف الغتم
بدون عظمساق الغنم

وغيرهارالنقانق والبيرج
يتم تحضيرها حسب الطلب

درجة عاليةواجيوريرجب»
انجوس أسودربيرج

يتغذى على العشب  بيرجر انجوس
بيرجر غنمجديد
ويريورزب»

نقانق ببهارات جنوب افريقيا
النقانق االستراليةجديد

مع البقدونسلحم البقر نقانق 
تشوريزو بقري بالبهارات جديد

نقانق بالبابريكا والثوم
لونجانيزاجديد

حلوة بطعم الثومنقانق
جرام250ابا بقريت»

البهارات/شرائح بقر بالثوم

منتجاتنا من لحم الغنم
األسعار بدرهم اإلمارات لكل كيلو

دليل المصطلحات االرجنتين جنوب افريقيــا
استراليااألكثر مبيعا

ر في اإلى كافة أنواع األبق" واجيو"تشير كلمة 
" جيو"إلى اليابانية؛ و " وا"اليابان؛ بينما تشير 

تحتوي واجيو على أحماض دهنية . تعني األبقار
غنية وهي ") دهون مفيدة("أحادية الالإشباع 

يمكنكم االستمتاع بلحم واجيو الفاخر . 3بأوميجا 
.لدى طلبكم" ال كارنيه"من اليابان في مطعم 

من أهم منتجي اللحوم في رينجرز فالييعتبر 
من قبل 2016العالم فقد تم منحه جائزة عام 

وهو . الهيئة االسترالية لمعايير اللحوم االسترالية
. متخصص في تهجين الواجيو وأنجوس األسود

صافي وبقر MB3األنجزوس األسود هو 
انجوس األسود يتربى في ربوع استراليا 

في وانجلترا وهو اللحم البقري المستخدم
.المطابخ التجارية حول العالم

هو منتج للحوم البقر من لوزا–يورين 
ر االنجوس ـــــاألرجنتين متخصص في بق

ذى على العشب من بامبا ــالعضوي الذي يتغ
).األرجنتين(هيوميدا

شركة جاكس كريك الكائنة في نيو ساوث ويلز 
في السباقةي إحدى أهم الشركات األسترالية ـــه

مجال تربية وتسويق أبقار واجيو منذ عام 
حائزة على جائزة أفضل شرائح لحم .  1991

. 2016لعام 

من هيديلبيرج مازال يحافظ كاراناللحم البقري 
على تميزه ليبقى المزود الرئيسي للحوم البقر 

وتتوفر منتجات لحم البقر هذه . ذات أعلى جودة
.في جنوب افريقيا وفي العالم

في أفضل المراعي توب بادوكى أغنام تترب
الطبيعية في استراليا حيث تتغذى على عشب 

–8تتم تربيته ليصل لعمر . البرسيم وجاودار
                                    ً     منغ محلل ةذيذللا ةهكنلا ىلع لوصحلل  ارهش12

. توب بادوك

أفضل أنواع اللحوم المختارة هي التي يتم بيعها، 
من لحم البقر يحقق % 1٫5خاصة وأن أقل من 

المعايير العليا ألفضل عالمة تجارية من لحم 
وهذا النوع من اللحم األحمر . االنجوس المعتمد

المشبع بالدهن هي ما يعطي  نكهة وطراوة 
.  رائعة

     

الواليات المتحدة 
األمريكية
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كيلوجرام/ 60

قطع لحم البقر الفاخر؟ما هي مصادر منتجات اللحوم التي نبيعها
األسعار بالدرهم للكيلوجرام


