
Crispy Calamari (CR)                       AED 35
Crispy fried calamari rings with lemon aioli and lime wedge

Chicken Wings
6 PCS / 12 PCS / 24 PCS        AED 45/80/120
Choose either Jamaican jerk or smoked BBQ flavour
*For an extra kick make them JD BBQ wings,
adding Jack Daniel’s @ AED 10 per 6 pieces

Classic Chilli Nachos                       AED 55
Choose between beef chilli and vegetarian 3 bean chilli (V), 
topped with mozzarella and cheddar cheese, jalapeños, 
smashed avocado, pico de Gallo & lime sour cream

Halloumi Fries (V,GF)             AED 40
Served with cucumber yoghurt & pomegranate
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Mr. Toads Burger                             AED 65
Prime beef burger, lettuce, tomato, beef bacon, fried egg, 
sautéed mushroom, caramelized onions (SF), cheddar cheese 
and our own Mr Toad’s secret sauce served with French fries
*Double up for AED 20

Classic Cheese Burger                    AED 55
Prime beef burger, cheddar cheese, gherkins, fried onion and 
our own Mr Toad’s secret sauce served with French fries 
*Double up for AED 20

Chicken Burger                                AED 60
Breaded chicken escalope, tomato, smashed avocado, Asian 
slaw, cheddar cheese and our own Mr Toad’s secret sauce, 
served with French fries

Veggie Burger (V)                             AED 55
Beetroot & Quinoa burger, spicy harissa mayo, rocca leaves, 
harissa slaw, gherkins, served with French fries

Steak Sandwich                                AED 65
150g of thin sliced sirloin steak in a rustic baguette, with rocca 
leaves, gherkins, pickled red onions, horse radish sauce & 
grainy Dijon mustard served with homemade potato crisps
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Vegan Superfood Salad (VE,GF)     AED 45
Kale, frisee, romaine lettuce and radicchio with broccoli, 
carrots, green apple, cucumber, cherry tomato, pink quinoa 
and pomegranate seeds with mango dressing

Kale Caesar Salad (SF)                     AED 50
Kale and romaine lettuce, parmesan cheese, garlic croutons, 
crispy bacon, soft-boiled egg, fried capers & anchovies  

TOP YOUR SALAD:
Add Chicken AED 15 / Salmon (SF) AED 25 / 
Shish Taouk Skewer AED 20
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Rhubarb & Apple Crumble           AED 35
Hot apple & rhubarb covered in butter crumble served with 
vanilla ice cream

Banoffee Pie                    AED 35
Caramelised banana pie topped with caramel cream

Chocolate Brownie Sundae (N)       AED 40
Rockslide brownie with toasted marshmallow skewer, chocolate 
& vanilla ice cream & caramel popcorn
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Peri Peri Chicken (GF)                      AED 65
Homemade peri peri marinated chicken, with coleslaw and 
chunky chips. Want it extra spicy? Let your server know.

Butter Chicken (N)                            AED 60
Chicken tikka cooked in makhani sauce served with biryani rice, 
naan, poppadum, Indian pickles and raita

Ribeye Steak                                    AED 120
300g Australian rib eye steak, cherry tomatoes on vine, roasted 
mushrooms (SF) your choice of mushroom or peppercorn sauce 
with chunky chips

Mixed Grill                                       AED 110
The ultimate grilled combo of lamb skewer, chicken skewer, 
beef Cumberland sausage and a 150g sirloin, roasted 
mushrooms (SF) fried egg with chunky chips and your choice 
of mushroom or peppercorn sauce

Fish & Chips (SF)           AED 90
Battered haddock fillet, tartare sauce, minty mushy peas, served 
with chunky chips

Bangers & Mash                                AED 60
3 beef Cumberland sausages with mustard mashed potatoes and 
onion gravy (SF)

Shepherd’s Pie (GF)                          AED 60
Minced lamb cooked with carrots, peas and onions covered with 
mashed potato

Mr. Toads Fry Up          AED 55
Eggs your choice (scrambled, fried or poached), chicken 
Cumberland sausage, baked beans, grilled tomato, beef bacon, 
sautéed mushrooms, hash browns & toast
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Garlic Bread                             AED 15
Onion Rings                             AED 20

Sautéed Vegetables                   AED 20
Mushroom Sauce  AED 5
Peppercorn Sauce   AED 5 
Gravy    AED 5

House Salad                               AED 15
French Fries                    AED 20
Chunky Chips                     AED 20

MRTOADSUAE

(V) Vegetarian, (VE) Vegan, (GF) Gluten free (SF) Seafood, (CR) Crustacean, (N) Nuts, (A) Alcohol
Our food is freshly prepared and may contain allergens. Please speak to our staff  if  you have any allergy concerns.

Prices are inclusive of  7% municipality fees, 10% service charge and 5% VAT. For more information and restaurant bookings contact us at mrtoadsuae@elr.ae



MRTOADSUAE

بوب جراب

الدجــاج بالبيري بيري (غ)
دجــاج متّبــل بصلصــة البيري بيــري محلية الصنع، مع ســلطة ا�لفوف 
وا�ايونيــز، تقــدم مــع البطاطــس ا�قلية. تظّن أنــه حار؟ أخبر نادلك

دجــاج بالزبدة (م)
دجــاج التيــكا مطبــوخ بصلصــة ا�كهاني، تقدم مــع رز البرياني، صلصة 

النــان، بوبــادوم، كبيس هنــدي، صلصة البريتا

شــريحة لحم الضلع 
300 جــرام مــن لحــم الضلع األســترالي، طماطم كرزيــة، فطر محّمص (ب)، 

يمكنــك اختيــار صلصــة الفطــر أو الفلفل مع البطاطس ا�قرمشــة

مشكلة  مشاوي 
مشــّكل مشــاوي من ســيخ لحم الضأن، ســيخ دجاج، نقانق كمبرالند،

 150 جــرام لحــم الخاصــرة، فطــر محمص (ب)، بيض مقلــي مع البطاطس 
ا�قرمشــة واختيــارك من صلصــة الفطر أو الفلفل

الســمك والبطاطس (ب)
فيليــه ســمك الحــدوق، صلصــة الطراطور، والبازيالء الطريــة بالنعناع، تقدم 

مع البطاطس ا�قرمشــة

والهريس السجق 
3 نقانــق لحــم بقــري كمبرالند مع بطاطس مهروســة بالخردل

 ومــرق البصل (ب)

فطيــرة الراعي (غ) 
لحــم ضــأن مفــروم مطبوخ مــع الجزر والبازالء والبصل مغطــى بالبطاطس 

ا�هروسة

مقالي الســيد تودس
بيــض مــن اختيــارك (مخفوق أو مقلي أو مســلوق)، نقانــق دجاج كمبرالند، 

فاصوليــا مطهــّوة، طماطــم مشــوية، لحم بقري مقــدد، فطر مقلي، هاش 
بــراون وخبز محمص

65 درهم 

60 درهم 

120 درهم 

110 درهم 

90 درهم 

60 درهم 

60 درهم 

55 درهم 

الحلويات

فطيــرة الراوند والتفاح  
تفــاح ســاخن وراونــد مغطى بفتــات زبدة يقدم مع آيس كريــم بالفانيليا

بانوفي    فطيرة 
فطيــرة مــوز بالكراميل مغطــاة بكريمة الكراميل

صنداي شــوكوالتة براوني (م) 
روكســاليد براوني مع ســيخ مارشــميلو محمص وآيس كريم

بالشــوكوال والفانيليا وفشــار بالكراميل

35 درهم 

35 درهم 

40 درهم 

الكلمــاري ا�قرمش (ق)
حلقــات مقليــة مــن الكلمــاري ا�قرمش مع األيولي بالليمون وشــرحات 

الليمون

الدجاج جوانح 
6 قطــع/ 12 قطعــة/ 24 قطعة 

يمكنــك اختيــار نكهــة الجمايكي ا�قدد أو الشــواء ا�دّخن

الناتشــوز التقليدية الحارة
اختــر مــن بــ� اللحــم البقري الحــار أو النباتية بحّبات الفلفــل الحار، مغطاة 

بجبنــة ا�وتزاريــال وجبنــة الشــيدر، فلفــل الهالبينو الحار، األفوكادو 
ا�هــروس، بيكــو دي جالــو والكريمة الحامضة

البطاطــس ا�قليــة مــع جبنة الحالوم (ن,غ)
تقــّدم مــع الخيار والزبادي والرمان

المقبالت والوجبات الخفيفة
35 درهم 

55 درهم 

120/80/45 درهم 

40 درهم 

ســلطة ســوبر فود النباتية (ن,غ)  
الكرنــب، فريزيــه، خــس رومانــي، ا�لفوف األحمر مــع البروكلي، جزر، تفاح

 أخضــر، خيــار، طماطــم كرزيــة، كينوا وردية، حّبــات الرمان ا�مزوجة 
بصلصــة ا�انغا

ســلطة كرنب القيصر (ب) 
كرنــب، خــس رومانــي، جبنــة البارميزان، الخبز ا�حّمــص بالثوم، لحم مقدد 

مقرمش، الُقّبار وســمك األنشــوفي ا�قلي

عّزز سلطتك: 
إضافــة الدجــاج (15 درهــم) – الســلمون  (ب) (25 درهم) – 

ســيخ شيش طاووق (20 درهم)

45 درهم 

50 درهم 

سلطات
ال

شات
ساندويت

البرغر وال

برغر الســيد تودز 
برغــر مــن لحــم البقــر ا�متاز، خــس، طماطم، لحم بقر مقــّدد، بيض مقلي، 
فطــر مقلــي، بصــل مكرمل (ب)، جبنة تشــيدر مع صلصة "الســيد تودز" 

الســرية، تقّدم مــع البطاطس ا�قلية.
مضاعفــة الحجــم مقابل 20  درهم

تشــيز برغر التقليدية 
برغــر مــن لحــم البقــر ا�متاز، جبنة تشــيد، كبيس، بصــل مقلي، وصلصة 

"الســيد تــودز" الســرية الخاصة، تقدم مــع البطاطس ا�قلية.
مضاعفــة الحجــم مقابل 20  درهم

الدجاج برغر 
اســكالوب الدجاج ا�قرمش، طماطم، أفوكادو مهروس، ســلو آســيوية، جبنة 

تشــيدر، وصلصتنــا الســرية الخاصــة، تقّدم مــع البطاطس ا�قلية

برغــر بالخضار (ن)
برغــر بالشــمندر والكينــوا، صلصــة الهريســا با�ايونيز الحارة، أوراق 

الــروكا، ســلطة الهريســا، والخيــار ا�خلل، تقدم مــع البطاطس ا�قلية

شــريحة اللحم في الســاندويتش
150 جــرام مــن شــرائح لحــم الخاصــرة ا�قطعة رفيًعا مع الخبز الخشــن، مع 

أوراق الــروكا، الخيــار ا�خّلــل، البصــل األحمر ا�خّلــل، صلصة الفجل 
الحــار وخــردل الديجــون، تقــّدم مع رقائق البطاطــس محلية الصنع

65 درهم 

55 درهم 

60 درهم 

55 درهم 

65 درهم 

خضــار مقــّالة   20 درهم
صلصــة الفطــر   5 دراهم
صلصــة الفلفــل   5 دراهم
ا�ــرق    5 دراهم

ســلطة منزلية   15 درهم
بطاطــس مقليــة   20 درهم
بطاطس مقرمشــة   20 درهم

بطاطس مهروســة   20 درهم
خبــز بالثــوم   15 درهم
حلقــات البصــل   20 درهم

أطباق
جانبية

(ن) نباتي (غ) خالي من الغلوت� (ب) مأكوالت بحرية (ق) قشريات (م) مكسرات (ك) كحوليات
  .جميع أصنافنا مجهزة من مكونات طازجة وتحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية. إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساستة, يرجى التحدت إلى أحد أفراد طاقمنا.

mrtoadsuae@elr.ae جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7% رسوم بلدية و 10% رسوم خدمة و 5% ضريبة القيمة ا�ضافة. للمزيد من ا�علومات و حجوزات ا�طاعم, اتصل بنا أوتواصل معنا على


