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TR MUSSELS   42
Braised mussels with garlic butter. Served with grilled French bread

CHICKEN QUESADILLA   36
Grilled chicken, melted Italian cheese, and freshly-made pico de gallo
tucked inside flour tortillas

AVOCADO FRIES   39
Fresh Avocado wedges fried crispy and served with roasted tomatoes
and ranch sauce

STARTERSSTARTERS toto SHARESHARE

Avocado Fries

TR MUSSELS

WORLD-FAMOUS ONION LOAF 26
Giant hand-cut onions, breaded, deep-fried and served with our
spicy BBQ dipping sauce

Chicken Quesadilla

Boneless Buffalo Bites

LOADED POTATO DIPPERS   39
Our unique, specially cut potato dippers, fried to golden perfection
and topped with mixed cheese, pico de gallo and ranch dressing

New

BONELESS BUFFALO BITES   39
Tender chicken breast lightly breaded and tossed in hot buffalo sauce.
Served with ranch dressing



مقبالت للمشاركةمقبالت للمشاركة

افوكادو فرايز

تي آر ماسلز تشيكن كاسادياس

بونليس بوفالو بايتس

39
.قطع من صدر الدجاج الطري, مغلفة بخليط الخبز ومتبله بصوص البوفالو الحارة

تقدم مع صوص الرانش 

بونليس بوفالو بايتس

39
افوكادو ودجز مقلية مقرمشة مع طماطم مشوية وصوص الرنش

افوكادو فرايز

42
صفد مطهو ببطء بالزبدة والثوم. يقدم مع خبز فرنسي بنكهة الثوم

تي آر ماسلز

36
صدر دجاج مشوي مع الجبنة االيطالية تقدم بخبزة التورتيال مع البيكو دي غايو صوص

تشيكن كاسادياس

39
سبيشل بوتيتو ديبرز مقلي مع مزيج من الجبنة،بيكو دي غالو صوص ورانش صوص

لوديد بوتيتو ديبرز

26
شرائح بصل عمالقة مقطعة يدويا ومغلفة بخليط الخبز ومقلية جيدا,

تقدم مع صلصة الباربيكيو الحارة

وورلد فايموس اونيون لوف

� ��� ��



Our signature Onion Loaf plus a duo of our favorite appetizers:

55Create your own flavor adventure!
SAMPLER

Boneless Bu�alo Bites
Potato Croquettes TR Mushrooms

Chicken Quesadilla

POTATO CROQUETTES   35
Homemade potato croquettes served with lemon truffle aioli

CALAMARI   43
Tender rings of calamari coated in a crunchy breading,
deep-fried and served with garlic aioli sauce

SWEET POTATO FRIES   24
Served with your choice of dip:
Garlic Ranch BBQ Delight Honey Mustard

KICKIN’ SHRIMP   45
Tender shrimp fried to a crisp golden brown and tossed
in a creamy sauce exploding with flavor

TR MUSHROOMS   39
Succulent fried mushrooms with a little kick.
Served with honey mustard dressing for dipping

KICKIN’ SHRIMP

Calamari

TR MUSHROOMS

& SMALL SALADS
SOUPS

SOUP OF THE DAY   16
Ask your server for today’s selection

ROMA’S HOUSE SALAD   13
ASIAN SALAD   13
CAESAR SALAD   13

PULLED CHICKEN SLIDERS   35
Two pulled chicken sliders smothered with chipotle sauce
and served with coleslaw

New



55
وورلد فايموس اونيون لوف مع اختيارين من االصناف التالية

تشيكن كاسادياسبونليس بوفالو بايتس
تي آر ماشرومبوتيتو كروكيتس

كيكن شريمب

كالماري

تي آر ماشروم

حساء اليوم   16
استفسر عن حساء اليوم

روما هاوس سالد   13
ايجان سالد   13
سيزر سالد   13

شوربة
و سلطات صغيرة

بولد تشيكن ساليدرز    35
شرائح من الدجاج الممزوج مع الشيبوتلي صوص ويقدم

  مع سلطة الملفوف 

45
متع حواسك بروبيان طري, يقلى حتى يصبح لونه ذهبي

ومفرمش ويتبل بصوص حار يفجر الطعم

كيكن شريمب

39
فطر مقلي, يقدم مع صوص هني ماسترد

تي آر ماشروم

35
قطع بطاطا كروكيت تقدم مع ليمون ترافل ايولي

بوتيتو كروكيتس

43
حلقات طرية من الحبار مغلفة بخليط الخبز المقرمش ومقلية

جيدا تقدم مع صوص الثوم 

كالماري

43
بطاطا حلوة مقلية تقدم مع صلصة من اختيارك:

رانش الثوم, باربيكيو دياليت أو هاني ماسترد

سويت بوتيتو فرايز

� ��� ��



GRILLED CHICKEN & FIRE ROASTED VEGETABLE
SALAD   45
A savoury mix of grilled chicken, fire roasted vegetables
and chopped greens. Served with toasted cheddar tortilla
and your choice of dressing

CHICKEN CLUB SALAD   45
A bed of chopped greens atop grilled chicken, beef bacon, turkey,
eggs, tomatoes with pesto, cheese, onions and croutons.
Served with your choice of dressing

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD   39
Crisp romaine lettuce tossed in Caesar dressing, topped with
romano cheese, croutons and grilled chicken

TONY’S ASIAN SALAD   39
Diced red peppers, crispy wonton strips, sesame seeds
atop fresh mixed greens and grilled chicken breast.
Served with our Pan Asian dressing

HONEY LIME SHRIMP SALAD   55
Grilled shrimp skewers on top of fresh greens with
honey lime dressing, mango, avocado, tortilla strips, bacon,
fetta cheese, cherry tomatoes and ciantro

Tony’s Asian SalAD

HONEY LIME SHRIMP SALAD

GRILLED CHICKEN
& FIRE ROASTED VEGETABLE SALAD

CHIPOTLE CAESAR SALAD   39
Grilled fajita chicken breast tossed in spicy chipotle sauce
and mixed with lettuce, avocado, corn, onions, diced tomatoes,
Italian cheese, tortilla strips and cilantro

New

SALAD DRESSINGS
Honey Mustard
Ranch Pan Asian

Balsamic VinaigretteOil & Vinegar

Caesar

SALADSSALADS
Fresh

*Allergen Notice: If you have an allergy or sensitivity, please let our servers know.



شيبوتلي سيزر سالد    39
صدر دجاج مشوي ومتبل ببهارات الفاهيتا مع الشيبوتلي

صوص الحار يقدم مع خليط من الخس، افوكادو، ذرة، بصل،
بندورة، جبنة ايطالية، تورتيال ستريبز وسيلنترو

 

سلطة طازجةسلطة طازجة

غرلد تشيكن اند فاير روستد فجتبلز    45
سلطة خضراء وخضار مشوية مع دجاج مشوي

تقدم مع تورتيال بجبن التشيدر المحمص

تشيكن كلوب ساالد   45
مزيج من الوريقات الخضراء مع دجاج مشوي,

لحم بقري مقدد, قطع ديك رومي مدخن, بيض,
مكعبات طماطم, مع صلصة البيستو, جبن تشيدر

بصل أحمر ومكعبات خبز محمص

تشيكن سيزر ساالد   39
خس روماني طازج متبل بصلصة السيزر ومغطى

بجبن الرومانو المبشور, ومكعبات خبز محمص
ودجاج مشوي

تونيز ايجن ساالد   39
ورقيات خضراء اسيوية طازجة مقطعة في صلصة بان ايجن

 مع مكعبات فلفل أحمر وشرائح ون-تون المقلية,
سمسم, مغطاه بصدر دجاج مشوي

هاني الي شريمب ساالد   55
الروبيان المشوي, سلطة آسيوية, هاني اليم

صوص, مانغا, أفوكادو, قطع تورتيال, لحم بقر مقدد,
حبنة فيتا, طماطم صغيرة, كزيرة

صلصة السلطة
هني ماسترد

بان ايجنرانش
بلسميك فينغريت زيت وخل

سيزر

* إشعار مسببات الحساسية: إذا كان لديك حساسية ، فيرجى إخبار النادل بذلك.

تونيز ايجن ساالد

غرلد تشيكن اند فاير روستد فجتبلز

هاني الي شريمب ساالد

� ��� ��



LINGUINE VEGETARIANI   45
Linguine sauteed with portobello mushrooms,
roasted red bell peppers, diced eggplant tossed with
tomato pesto sauce and topped with creamy feta cheese

GRILLED SHRIMP PRIMAVERA   69
Linguine tossed with grilled shrimp, spinach,
sun-dried tomatoes, mushrooms and feta cheese
in a creamy chive butter sauce

SALMON CARBONARA FETTUCCINE   59
Juicy salmon perfectly seasoned in a rich creamy sauce
and tossed with fettuccine

PASTAPASTA
Tossed

STEAK MODENA LINGUINE   79
Beef tenderloin tossed with seasoned vegetables and
mushrooms in a juicy roasted marinara sauce and topped
with Romano cheese and basil chiffonade

New

SHRIMP SCAMPI PASTA   69
Pasta and shrimp lightly sauteed with garlic, basil, tomatoes,
pesto and Romano cheese

SHRIMP SCAMPI PASTA

BASIL PESTO CHICKEN LINGUINE

GRILLED SHRIMP PRIMAVERA

BASIL PESTO CHICKEN LINGUINE   59
Linguine litely sauteed with scampi butter, fire roasted
vegetables and mixed with a creamy pesto sauce.
Topped with grilled chicken breast

New

- Signature Dish

CHICKEN ALFREDO   59
Tender grilled chicken tossed with fettuccine in a rich,
creamy alfredo sauce



لنغويني فجيترياني   45
معكرونة اللنغويني متبلة مع فطر البورتوبيلو, فلفل

أحمر محمص, باذنجان قطع صغيرة, مخلوطة
مع طماطم بيستو صوص, مزينة بكريمة جبنة الفيتا

شريمب سكامبي باستا   69
باستا وروبيان متبلة بالثوم, ريحان, طماطم, بيستو وجبنة

الرومانو

سالمون كاربونارا   59
سالمون طري متبل بصلصة الكريما الغنية مع معكرونة

اللنغويني 

ستيك مودينا لنغويني   79
تندرلوين بيف مع خضار وفطر مقدمة مع المارينارا

صوص وجبنة الرومانو

غرلد شريمب بريمافيرا   69
باستا لنغويني مع روبيان مشوي, سبانخ, طماطم

مجففة, فطر وجبنة الفيتا و صوص كريمة الزبدة مع
البصل األخضر

بايزل بستو تشيكن لنغويني   59
لنغويني باستا مع الخضار وصوص الكريمي بستو مغطاة

بقطعة دجاج مشوي

 - سيغنتشر ديش

تشيكن الفريدو   59
دجاج مشوي طري مع فتوتشيني وصوص الفريدو الغنية

باستاباستا

شريمب سكامبي باستا

بايزل بستو تشيكن لنغويني

غرلد شريمب بريمافيرا

� ��� ��

� ��� ��



CHICKENCHICKEN

GRILLED CHICKEN SPINACH STACK   65
Two stacked grilled chicken breasts, covered with a rich blend
of cheeses, artichoke hearts, creamy spinach and bread crumb
topping. Served with rice and mixed vegetables

CHICKEN SKEWERS   65
Three skewers of grilled chicken and vegetables basted with
lite garlic sauce. Served with rice and vegetable medley

RED PEPPER CHICKEN   65
Two seasoned chicken breasts, grilled and topped with
fire roasted red pepper sauce. Served with loaded mashed potatoes
and mixed vegetables

ROMA CHICKEN ESCALLOPE   65
Chicken breast crisped golden brown, topped with roasted
red pepper sauce and melted cheese. Served with alfredo pasta
and mixed vegetables

BBQ 1/2 CHICKEN   59
A juicy, half chicken basted in TR's original BBQ sauce
and charbroiled. Served with French fries and coleslaw

ROASTED GARLIC & ROSEMARY CHICKEN   65
Two grilled chicken breasts smothered in roasted garlic
& rosemary BBQ sauce and sprinkled with grated Romano
cheese. Served with rice and mixed vegetables

MOJO CHICKEN   65
Seasoned, grilled chicken breasts basted with Tony's citrus
and brown mustard mojo sauce. Topped with pineapple salsa 
and served with rice and mixed vegetables

roasted garlic & Rosemary chicken GRILLED CHICKEN SPINACH STACK

Healthy and Delicious
Add-ons:

Side SALAD 13
Caesar Salad
Asian Salad

House Salad

Savoury



غرلد تشيكن سبينتش ستاك  65
شريحتان من صدر الدجاج المشوي المغطى بخليط غيي

من األجبان وقلب الخرشوف وكريمة السبانخ والخبز
يقدم مع األرز وخضار منوعة

تشيكن سكيورز   65
ثالثة أسياخ قطع دجاج وخضار متبلة بصلصة

الثوم تقدم مع رز وخضار مشكلة

ريد بابر تشيكن   65
صدران دجاج متبالن مشويان تعلوهما صوص فلفل

أحمر المحمص. تقدم مع بطاطا مهروسة محشوة
وخضار مشكلة

موجو تشيكن  65
صدران دجاج مشويان ومتبلين, بتتبيلة توني

الحامضة والخردل وموجو صوص. مغطاة بصلصة
األناناس

غرلد تشيكن سبينتش ستاكروستد غارلك اند روزميري تشيكن

اضف:

13

روما تشيكن اسكالوب   65
صدر دجاج ذهي مقرمش, مغطى بصوص الفلفل

األحمر المحمص والجبن الذائب, يقدم مع ألفريدو باستا
وخضار منوعة

بارييكيو 1/2 تشيكن   59
نصف دجاجة متبلة بصوص توني روماس الباربيكيو

األصلية, مشوي على الفحم. يقدم مع بطاطا مقلية
وسلطة الملفوف

روستد غارلك اند روزميري تشيكن   65
شريحتان من صدر الدجاج المشوي, متبل بالثوم

المحمص والروز ماري ,والباربيكيو صوص مضاف له جبن
الرومانو المبشور. يقدم مع األرز وخضار منوعة

دجاجدجاج

سايد سالد
ايجان سالد
سيزر سالد

هاوس سالد



GRILLED CHICKEN BURGER 46
A juicy grilled chicken breast topped with lettuce, tomato,
red onion rings and spicy sauce

CHEESE BURGER SLIDERS   55
Four mini burger sliders topped with cheese and pickles.
Choose from chicken or beef sliders

ROAST BEEF GRILLED SANDWICH 47
Tenderly thin sliced roast beef with cheddar cheese, tomato,
crisp onions and BBQ mayo

FIRE GRILLED CHICKEN WRAP 42
A fire grilled chicken breast topped with italian cheese,
lettuce, fresh diced tomatoes and our special garlic ranch

MEMPHIS BURGER 56
Pure-beef burger loaded with cheddar, red onion, pickles,
topped with shredded beef rib and black pepper sauce

CHICKEN BUFFALO RANCH BURGER 49
Deep-fried breaded chicken breast, tomato, lettuce and onions.
Topped with Ranch dressing, pickles and our signature buffalo sauce

New

HandHand
Crafted

HELDSHELDS

ROMA BURGER   46
A real classic. Cheddar cheese, shredded lettuce, tomato,
onion and pickles

STEAKHOUSE BURGER

Chicken Buffalo Ranch Burger

roast beef grilled sandwich

PRIMETIME BURGER   49
Topped with caramelized onions, creamy cheese and our
very own TR special sauce

STEAKHOUSE BURGER 55
Juicy beef burger topped with rich sauce, creamy cheese
and rosemary beef bacon

We only serve PREMIUM BEEF PATTIES, freshly hand-made everyday!
All handhelds are served with French fries



برايم تايم برغر   49
لحم بقري مع بصل مقلي, جبن كريمة وصوص

توني روماس الخاصة بنا

غرلد تشيكن برغر  46
صدر دجاج طري, خس, طماطم , حلقات بصل أحمر

صوص كيكن الحارة. تقدم مع بطاطا مقلية

تشيز برغر ساليدر   55
اربع ميني تشيز برغر تقدم مع البطاطا المقلي

اختر لحمة او دجاج

روست بيف غرلد ساندويش  47
قطع لحم رفيعة وطرية على توست تكساس

وجبنة التشيدر, طماطم, بصل مقرمش باربيكيو
صوص ومايونيز تقدم مع بطاطا مقلية

فاير غرلد تشيكن راب  42
صدر دجاج مشوي, جبن إيطالي, خس مقطع, قطع

طماطم صغيرة وصوص غارليك رانش. تقدم مع بطاطا

ممفيس برغر  56
برغر لحم بقري مع جبنة التشيدر, بصل أحمر, كبيس

تعلوه لحم أضالع بقرية مقطعة, وصوص فلفل االسود

تشيكن بوفالو رانش برغر   49
صدر دجاج مقلي, بندورة, خس وبصل. مغطاة بصوص

الرانش وصوص البوفالو المميز

روما برغر   46
برغر كالسيكي. جبن التشيدر, خس مقطع, طماطم

بصل ومخلل

ستيك هاوس برغر  55
برغر مغطى بصوص غنٍي وجبن قشدي ولحم

البيكون البقري بالروزماري

توني روماس يقدم أجود اللحوم الطازجة يوميا

ستيك هاوس برغر

تشيكن بوفالو رانش برغر

روست بيف غرلد ساندويش

� ��� ��

هاندهلدزهاندهلدز
كرافتد



Ribs
BOUNTIFUL BEEF RIBS & FILET MEDALLIONS   125
Two bountiful beef ribs basted in TR’s signature sauce
with two juicy filet medallions topped with demi-glace sauce.
Served with your choice of two sides 

RIB COMBO DINERS 119
You make the call.
Enjoy the great taste of two ribs plus one of the items below: 

Served with two sides of your choice

SHORT RIBS   89
Braised and grilled bone-in short rib topped with demi-glace and 
fire-roasted zucchini, yellow squash, red peppers and carrots. 
Served with loaded mashed potatoes

BONELESS BEEF SHORT RIBS   89
Rich, boneless beef short rib cooked to perfection and topped with
mushroom sauce. Served with creamy house-made mashed potatoes
and fresh seared garlic green beans

Full Rack
BEEF RIBS

Tony Roma’s WORLD FAMOUS!

SHORT RIBS

Bountiful Beef Ribs
& Filet Medallions

FULL RACK BEEF RIBS   169

Grilled Chicken
Chicken Tenders Fried Shrimps

Grilled Shrimps

ADD A RIB   39

BOUNTIFUL BEEF RIBS   119
Three bountiful beef ribs basted in TR’s signature sauce.
Served with your choice of two sides 

- Signature Dish



شورت ريبز   89
ضلع بقر قصير مشوي ومغطى  بصوص ديمي غليس مع

كوسا و فلفل أحمر وجزر مشوي. تقدم مع بطاطا
مهروسة محشوة

بونليس بيف شورت ريبز   89
لحم أضالع بدون عظام غنية وطرية تعلوه صلصة الفطر.

تقدم مع بطاطا مهروسة ولوبية محمصة مع الثوم

119ريب كومبو دينرز
إختر وتمتع بمذاق ضلعين,

باإلضافة إلى أحد األصناف التالية

باونتيفل بيف ريبز آند فيليه ميداليونز   125
ضلعين متبلين وقطعتين فيليه ميداليون طريتين

مع صوص ديمي غليس تقدم مع بطاطا
مهروسة وخضار

اضالع كاملة   169

الضافة ضلع اخر   39

باونتيفل بيف ريبز   119
ضلوع لحم البقر مع اختيارك من الصلصات الخاصة بنا. تقدم

مع بطاطا مقلية وخضار مشكلة

 - سيغنتشر ديش

دجاج مشوي
روبيان مقليدجاج مقلي

روبيان مشوي

يبز باونتيفل بيف ر
آند فيليه ميداليونز

اضالع كاملة

يبز شورت ر

توني روماس



NEW YORK STRIP 315g 119
A heartier, leaner cut of beef with its own distinctive taste.
Seasoned to perfection with Tony`s special seasoning

FILET MIGNON 230g 109
A melt in your mouth lean cut of boneless beef tenderloin

STEAKSSTEAKS
Signature

FILET MEDALLIONS 300g 119
Three filet medallions with your choice of up to three
gourmet sauces. Served with loaded mashed potatoes
Gourmet Sauces:
Demi-glace Peppercorn Mushroom Sauce BBQ Onions

NEW YORK STRIP

Filet Mignon

RIB EYE

RIB EYE 315g 119
Natural marbling makes this a rich, flavorful steak

(make it LOADED - add 4)
Mashed Potato or Baked Potato

Coleslaw
French Fries

Garlic Seared
Green Beans

Steamed Vegetables

Corn on the Cob
Rice Pilaf
Roma Side Salad

All Signature Steaks are served
with your choice of two sides

Garlic Mushrooms   9
Caramel Glazed Onions   7
Shrimp Skewer   21
Roasted Red Pepper Sauce   8 
Portobello Mushroom   9
Mushroom Sauce   6

TOP IT OFF
STEAK TOPPINGS

Add-ons:



315g119نيويورك ستريب
قطعة لحم بقرٍي طرية تمتاز بطعم فريد. محضرة

بخلطة توابل توني روماس المميزة

230g109فيليه مينيون
قطعة لحم بقري تندرلوين طرية بدون عظام تذوب في الفم

300g119فيليه ميداليونز
ثالثة قطع فيليه ميداليونز مع اختيارك ثالثة

أصناف من الصلصات. تقدم مع بطاطا مهروسة محشوة 
إختر من الصلصات:

بربيكيو اونيونمشروم صوصصوص بهار األسودصوص ديمي غليس

315g119 ربب أي
مغمورة بالدهن الطبيعي لطعم غني ال يقاوم

(لوديد اكسترا 4 درهم)
بطاطا مهروسة او بطاطا مشوية

كول سلو

بطاطا مقلية

فاصوليا خضراء محمصة مع التوم

خضار على البخار

ذرة حلوة
رز متبل

سلطة روما الجانبية

كل انواع الستيك تقدم مع
صنفين من االئحة التالية

فطر بالتوم   9
بصل مقلي  7

سيخ روبيان  21
صوص فلفل احمر محمص   8

فطر بورتوبيلو   9
مشرو صوص   6

غورمي
ستيك توبينغز

اضف:

فيليه مينيون

نيويورك ستريب

ربب أي

ستيكستيك
س�یغن�رش



STEAKSSTEAKS
& CHOPS& CHOPS

MIAMI STEAK & FRIES   89
Tender and flavorful filet topped with peppercorn sauce
and served with French fries

RED PEPPER STEAK   89
A well-marinated tender filet topped with spicy fire roasted
red pepper sauce. Served with loaded mashed potatoes

LAMB SHANK   95
Tender lamb shank topped with mushroom sauce
and served on a bed of garlic mashed potatoes

New

Chimichurri Steak RED PEPPER STEAK

EXTRA
PREMIUM
SIDES

Mashed Potato
12 (regular)  /  16 (loaded)

Garlic Seared
Green Beans   9

Steamed Vegetables   11
Roma’s Side Salad   13

Coleslaw   6

Rice Pilaf   9
Corn on the Cob   12

French Fries   15
Baked Potato
16 (regular)  /  20 (loaded)

Freshly made from scratch daily!

VEAL ESCALOPE   79
Pan-fried breaded tender veal. Served with French fries
and green salad

STEAK COMBO DINERS   115
Special cut steak filet paired with one our favorite items:

Served with two sides of your choice

Grilled Chicken
Chicken Tenders Fried Shrimps

Grilled Shrimps

CHIMICHURRI STEAK   89
Juicy tenderloin steak on a bed of caramelized onions 
and topped with chimichurri sauce. Served with French fries
and grilled green beans

New

LAMB CHOPS   95
Lamb chops marinated in TR’s rosemary sauce and grilled
to perfection. Served with mashed potatoes and glazed
with mushroom sauce

New



المب شانك   95
المب شانك مشوية ومقدمة مع صوص

المشروم والبطاطا المهروسة

ربد بابر ستيكتشيميتشوري ستيك

اكسترا
بريميوم

سايد

بطاطا مروسة
12  عادي  /  16  لوديد

فاصوليا خضراء محمصة مع التوم   9

خضار على البخار   11
روما هاوس سالد   13

كول سلو   6

رز متبل   9
ذرة حلوة   12

بطاطا مقلية   15
بطاطا مشوية

16  عادي  /  20  لوديد

اسكالوب عجل   79
لحم عجل مغطى بالكعك مقلية تقدم مع بطاطا

مقلية وسلطة خضراء

تشيميتشوري ستيك   89
تندرلوين ستيك مقدمة مع البصل الكرامليزد وصوص

التشيميتشوري والبطاط المقلية والفاصوليا الخضراء المشوية

فيليه لحم مع احدى االختيارات التالية
تقدم مع جانبين من اختيارك

دجاج مشوي
روبيان مقليدجاج مقلي

روبيان مشوي

ستيك كومبو دينرز   115 

ميامي ستيك أند فرايز   89
فيليه طرية وطعم غني مع فلفل أسود وبطاطا

مقلية

ربد بابر ستيك   89
تندرلوين فيلية طرية مع فلفل احمر حار مشوي

تقدم مع بطاطا مهروسة

المب شوبس   95
المب شوبس منقوع بصوص الروزميري يقدم مع البطاطا

المهروسة والمشروم صوص

� ��� ��

� ��� ��

� ��� ��

ستيك
و القطع

ستيك
و القطع



SOUTH MIAMI FRIED SHRIMP   75
Breaded shrimp served on a bed of French fries with coleslaw
and tartar sauce

GRILLED SHRIMP SKEWERS   75
Four grilled skewers of shrimp, bell peppers and red onions
basted with scampi butter and Tony's special seasoning

FISH & CHIPS   59
Hand battered fish fillets fried to a golden brown.
Served with French fries, coleslaw and tartar sauce

SEAFOOD PLATTER   79
Large combo of our seafood favorites, including
a hand-battered fried fish fillet, South Miami fried shrimp
and tender calamari. Served with French fries and tartar sauce

GRILLED SALMON   75
Succulent grilled salmon basted with garlic butter.
Served with garlic seared green beans and rice

SOUTH MIAMI FRIED SHRIMP

Shrimp & Salmon Piccata

- Signature Dish All prices indicated on the menu are inclusive of 5% VAT

SEAFOODSEAFOOD
Succulent

SHRIMP & SALMON PICCATA   85
Grilled salmon topped with shrimp in a lemon caper sauce.
Served with rice and mixed vegetables

Grilled Shrimp Skewers



ساوث ميامي فرايد شريمب   75
روبيان مغلف بخليط الخبز مقلي يقدم على طبقة من

البطاطا المقلية وسلطة الكول سلو وصوص التارتار

غريلد شريمب سكيورز   75
اربع أسياٍخ من الروبيان المشوي وحلقات فلفل وبصل

األحمر, مطراه بزبدة الروبيان وتتبيلة توني الخاصة

فيش اند تشبس   59
فيليه سمك مقلي حتى يصبح ذهبي اللون, يقدم مع

بطاطا مقلية وسلطة الكول سلو وصوص التارتار

سي فود بالتر   79
تشكيلة كبيرة من ثمار البحر المفضلة لدينا تتضمن فيليه
سمك مقلي وروبيان مقلي على طريقة جنوب ميامي

وحبار طري. يقدم مع البطاطا المقلية وصوص التارتار

غريلد سلمون   75
غريلد سلمون تقدم مع فاصوليا خضراء وأرز

جميع ا�سعار تشمل �يبة القيمة ا�ضافة

شريمب أند سلمون بيكاتا   85
سلمون مشوي مغطى بروبيان في صوص ليمون

وكيبر يقدم مع أرز وخضار منوعة

مأكوالت بحريةمأكوالت بحرية

 - سيغنتشر ديش

ساوث ميامي فرايد شريمب

شريمب أند سلمون بيكاتا

يلد شريمب سكيورز غر



RED VELVET CAKE   33
Layered red velvet cake with chocolate truffle filling 
and tangy cream cheese icing

NEW YORK CHEESECAKE   33
A rich, creamy slice of heaven drizzled with strawberry syrup

CARAMEL CARROT CAKE   33
Rich, moist, carrot cake with walnuts, salted caramel
and cream cheese icing

APPLE CRISP A LA MODE
33 (FULL)  / 22 (HALF)
A delicious blend of apples, cinnamon and sugar.
Baked to golden perfection with a crumb topping.
Topped with a scoop of vanilla ice cream and caramel drizzle

DESSERTSDESSERTS

CHOCOLATE BROWNIE SUNDAE
33 (FULL)  / 22 (HALF)
A warm, chewy fudge brownie topped off with vanilla ice cream,
hot fudge and whipped cream. You can also have it drizzled with
Strawberry syrup, the choice is yours

Red Velvet Cake

caramel carrot cake

apple crisp a la mode

DESSERT DUO 39
Enjoy a half portion of Chocolate Brownie Sundae plus a
half portion of Apple Crisp

Exquisite



ريد فلفت كيك   33
طبقات من كيك الريد فلفت مع حشوة شوكوال ترافل

متوجة بكريمة الجبن

نيويورك تشيزكيك   33
تناول قطعة من الجنة! كيك بكريمة الجبن الغنية

المغطى بصوص الفراولة

كاراميل كاروت كيك   33
كيك غني بالجزر مع كسر جوز, كاراميل,

متوج بكريمة الجبن

آبل كريسب آال مود

خليط شهي من التفاح والقرفة والسكر مخبوز حتى تمام
اللون الذهبي مع طبقة مقرمشة  مغطى بسكوب آيس

كريم الفانيال وصوص الكراميل

33 (الكمية كاملة)  / 22 (نصف الكمية)

تشوكليت بروني
33 (الكمية كاملة)  / 22 (نصف الكمية)

براوني بالفدج دافىء يضاف له أيس كريم الفانيال وفدج
ساخن وكريمة مخفوقة ويمكنك وضع قطرات من شراب

الفراولة واالختيار لك

39ديزرت ديو
تمتع بنصف الكمية من التشوكوليت براوني

صاندي مع نصف كمية األبل كريسب

الحلوياتالحلويات

ريد فلفت كيك

كاراميل كاروت كيك

آبل كريسب آال مود



في توني روماس نفتخر بتقديم أجود الطعام والمشروبات.
من شرائح اللحم المشوية مع اللمسة اللمميزة, وتركز قائمتنا على األطباق

المطبوخة الطازجة الرضاء جميع رغباتكم 

مع أكثر من 49 عاما من التاريخ و150 موقعا حول العالم,
تعد توني روماس واحدة من اكثر األسماء شهرة عالميا وتقدم تجربة ممتعة ألالف الضيوف كل يوم

أسطورة بناها في عالم األضالع وشرة اكتسبها بألذ األطباق

 وطعام
مشاعر 



legendary for ribs, famous for so much more!
At Tony Roma’s, we pride ourselves on offering the highest quality food and beverages we can.

From wood-grilled steaks to comfort food with a twist, our menu is focused on fresh cooked dishes
to satisfy your cravings

With more than 49 years of history and 150 locations worldwide,
Tony Roma’s is one of the most globally recognizable names delivering a fun,

saucy experience to thousands of guests every day

GOOD
Great Vibes&



VISIT US ONLINE!

@TONYROMASUAE
www.tonyromas.ae




