
قادوقادو       17.25srص - 23srك
السلطة األندونيسية الشهيرة خضار مسلوقة مع خلطة 

اللوز الحلوة مع البيض المسلوق والبلنجو
Cal: ء 426 ص - 663 ك

بيض          17.25srص - 23srك
بالبهارات  الحمراء  السمبل  المسلوق مع صلصة  البيض 

االندونيسة الخاصة والمعتدلة
Cal: ء 293 ص - 456 ك

23sr      ساتي دجاج
الخاصة  بخلطتنا  المنقوعة  الطرية  الدجاج  صدور 

والمشوية على الفحم تقدم مع صلصة اللوز
Cal: 495 ء

ماساكيشاب  33.35srص - 51.75srك
مكعبات اللحم البقري مع مكعبات البطاطس المطبوخة 
بصلصة الكيشاب المعتدلة و البهارات بنكهتنا المميزة

Cal: ء 983 ص - 1529 ك

21sr                 ناسي غورينغ خضار
الخضار  مع  والمقلي  المعطر  األبيض  الياسمين  أرز 

وخلطة بهاراتنا المميزة مع الخضار والبيض
Cal: 1590 ء

لحم بالحمر      34.5srص - 51.75srك
مكعبات اللحم البقري المطبوخة بالتمر الهندي مع 

تشكيلة من البهارات المميزة )من الخميس إلى 
Cal: السبت(969 ص - 1507 ك

26sr                ناسي غورينغ دجاج
و  الدجاج  مع  والمقلي  المعطر  األبيض  الياسمين  أرز 

خلطة بهاراتنا المميزة مع الخضار والبيض
Cal: 1355 ء

لحم بالنارجين33.35srص - 51.75srك
النارجين المحمص  مكعبات اللحم البقري المطبوخ مع 

بخلطتنا الخاصة والمميزة )من األحد إلى األربعاء(
Cal: ء 983 ص - 1529 ك

دجاج بالكيشاب 31.05srص - 46srك
صلصة  مع  والمطهية  المقلي  الدجاج  صدور  قطع 
الكيشب الحلوة وتشكيلة من التوابل الجاوية والمميزة

Cal: ء 730 ص - 1135 ك

بطاطس       17.25srص - 23srك
صلصة  مع  والمطبوخة  المقلية  البطاطا  مكعبات 
السمبل الحمراء بالتتبيلة االندونيسة الخاصة والمعتدلة

Cal: ء 554 ص - 862 ك

مكرونه             17.25srص - 23srك
السمبل  صلصة  مع  والمطبوخة  المسلوقة  المكرونة 

الحمراء بالتتبيلة االندونيسة الخاصة والمعتدلة
Cal: ء 301 ص - 468 ك

شيبس بالسمبل   17.25srص - 23srك
شيبس البطاطا المحمص و المنقوع بخلطة السمبل مع 

تشكيلة من بهاراتنا الخاصة المميزة والمختارة بعناية
Cal: ء 1323 ص - 2058 ك

   5sr      كروبوك روبيان ذهبي
5sr                  كروبوك بلينجو

6sr                   صلصة اللوز
6sr                  صلصة السمبل

لوبيا بالنارجين    17.25srص - 23srك
عليها  مضاف  المحمص  النارجين  مع  المقلية  اللوبياء 
تشكيلة من بهاراتنا الخاصة المميزة والمختارة بعناية 

Cal: ء 2020 ص - 3143 ك

دندن اللحم  40.25srص - 60.95srك
خلطتنا  في  المنقوعة  المقرمشة  العجل  لحم  شرائح 

الخاصة مع صلصة التتبيلة الحارة
Cal: ء 775 ص - 1175 ك

1.15sr               كفتة البطاطا
والبصل  الخاصة  بهاراتنا  المهروسة مع  البطاطا  كفتة 

االخضر مغلفة بخلطة البيض الطازج
Cal: 253ء

5.75sr             شوربة الخضار
الطريقة  علي  مسلوقة  الموسم  خضار  من  تشكيلة 

االندونيسية مع الزنجبيل و ورق الليمون
Cal: 66ء

فاصوليا         26.45srص - 31.05srك
الفاصوليا الخضراء مع صلصة السمبل بالجمبري الناشف 

والفلفل بالتتبيلة االندونيسة الخاصة
Cal: ء 389 ص - 604 ك

23sr      ساتي لحم
الخاصة  بخلطتنا  المنقوع  الطرية  العجل  فيليه  لحم 

والمشوي على الفحم يقدم مع صلصة اللوز
Cal: 492ء

راندان  33.35srص - 51.75srك
الطبق الشهير من مكعبات اللحم البقري المطبوخ مع 

تشكيلة من البهارات االندونيسية
Cal: ء 873 ص - 1358 ك

7sr                  أرز ابيض مسلوق
نار هادئة  المسلوق علي  المعطر  األبيض  الياسمين  أرز 

بدون أي اضافات 
Cal: 900 ء
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أوقات العمل
االحد إلى الثالثاء

من 01:00 ظهرا - 12:00 ليال
الخميس والجمعة

من 01:00 ظهرا - 02:00 ليال

جدة
األمير ماجد 0126713334

األمير سلطان 0122342253

مكة المكرمة
شارع الستين 0125600195

الحفالت
خدمات العمالء   0500801198 

الجاوي 
على 
اصوله

قائمة 
االصناف

وجبات قادو

قادو سبيشال
مشكل من ١ كفتة و ١ نواشف و ٢ صنف رئيسي و٢ صنف 
إختيارك  آخر من  اي صنف  اضافة  االرز وباالمكان  خضار مع 

بـ 5 ريال

قادو االقتصادية
الخضار أو السمبل من  مشكل من ١ صنف رئيسي و ٢ من 

اختيارك  

قادو ماستر
اصنافنا  وباقي  والخضار  اللحوم  من  صنف   ١  ١ من  مشكل 

المعروفة مع االرز االبيض المعطر

قادو ميكس
مشكل من ١3 صنف من اللحوم والخضار والنواشف وباقي 

اصنافنا المعروفة مع صحن ارز ابيض خارجي

وجبة قادوقادو
مشكل من ١٤ صنف من اللحوم والخضار والنواشف وباقي 
اصنافنا المعروفة مع سلطة القادو قادو الشهيرة و شربة 

الخضار و االرز االبيض المعطر مع ساتي و مشروب

19.55sr 

31.05sr 

34.5sr 

42.55sr 

65.55sr 

Gado Gado
gadogado.rst

Cal: 1156

Cal: 743

Cal: 1346

Cal: 2056

Cal: 2220


