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This top choice, fat-free, tender and healthy 

Halal meat product is brought to you grilled 
with absolutely no preservatives, no oils or 
greasy matter. Ours is simply the ultimate 
tasting Philly Steak & Cheese sandwich that 
you will ever have, and the healthiest meat 
product that can go into any fast food meal.

Anything comes grilled at Steak & Cheese 
Factory, including our wide assortment of 
fries. But if your taste buds are set on fried, 
then rest assured that our oil is pure 
vegetable oil, not any form of long-life, 
animal-fat saturated oil, and that anything 
you consume at this joint is only of top of the 
line quality.

Only blooming fresh greens and reds are 
allowed into our Steak & Cheese Factory 
kitchens. Your health matters to us, greatly. 

شيزتآندستيك”فيالمستخدمةاللحومإن

،الحاللاللحومأفخرمنهي“فاكتوري

حافظة،موادأيةدونمنطازجةتأتينا

موادأوزيوتأيةدونمنمشويةنقدمها

.دسمة

شيزتآندستيكلدىالمقليةاألصنافأما

الصافييالنباتبالزيتتحضّرفهيفاكتوري

نوباإلمكا.حيوانيةشحومأيةمنالخالي

لتكونة،مقليعنعوضًامشويةطلبهاأيضًا

صحةثراألك“فاكتوريتشيزآندستيك”وجبة

.قاإلطالعلىالسريعةالوجباتعالمفي

اكتوريفتشيزآندستيكمطابخيدخلماكل

عنالبعدكلوبعيدًاطازجًايكونأنبدال

.اَجدتهمنافصحتك.المعالجةالمأكوالت



Little bites نقرشات

.  باإلمكان طلب جميع األصناف مشوية عوضًا عن مقلية

Onion Rings 4,000 5,500

Mozzarella Sticks 1,500/pc

Crispy Chicken Filet 1,500/pc

Dips 1,000

Crispy Chicken Meal 10,500

دوائر البصل

أصابع الموزاريال

دجاج كريسبي

صحن دجاج كريسبي

الصلصات

Medium Large 

Honey Mustard, Melted Cheddar, 
Thousand Islands, White Ranch or our 
Homemade BBQ Sauce

در صلصة الخردل المعسل، صلصة التشي
المذوّب، صلصة األلف جزيرة، صلصة 

أو صلصتنا الخاصة ” دايري رانش"الـ
.للباربكيو



Soup & Salads شوربة وسلطات

An assortment of blooming fresh lollo
rosssa lettuce, thyme leaves, purslane, 
arugula and cucumbers topped with 
cherry tomatoes and walnuts. 

Garden Salad 6,500

Our prime choice grilled steak on a bed 
of lettuce, thyme leaves, purslane, 
arugula and cucumbers topped with 
cherry tomatoes, walnuts and a hint of 
our 3-cheese blend.

Philly Steak Salad 9,000

Grilled pure chicken breast on a bed of 
lettuce, thyme leaves, purslane, arugula 
and cucumbers topped with cherry 
tomatoes, walnuts and a hint of our 3-
cheese blend.

Philly Chicken Salad 7,500

مجموعة من األوراق الخضراء الطازجة تضم 
الخس، أوراق الزعتر، الفرفحين، الجرجير، 
الخيار، تقدم مع البندورة الكرزية وحبات 

الجوز

فيليه ستيك مشوية فوقشريحة لحم
مجموعة من األوراق الخضراء الطازجة 

مع ( خس، زعتر، نعناع، فرفحين، جرجير)
ن الخيار، البندورة الكرزية والجوز وقليل م

مزيج الثالثة أجبان الخاص بنا 

صدر دجاج صافي فوق مجموعة من األوراق 
خس، زعتر، نعناع، )الخضراء الطازجة 
رزية مع الخيار، البندورة الك( فرفحين، جرجير

ان وحبات الجوز وقليل من مزيج الثالثة أجب
الخاص بنا 

سلطة الحديقة

سلطة الستيك

سلطة الدجاج

A healthy blend of celery, broccoli, 
potato and carrots, with a touch of 
black pepper, melted into a vegetable 
puree soup that you will order time and 
again. 

Vegetable Puree Soup

خليط مهروس من الكرافس، البروكولي، 
الجزر والبطاطس، مع قليل من الملح 
.والبهار، بمزيج صحي وطعم ال ينسى

5,500شوربة الخضار

Balsamic Vinegar
Lemon Oil
Lemon Mustard

Salad Dressing

البلسميالخلصلصة
والزيتالحامضصلصة
والخردلالحامضصلصة

الصلصات

Red and white quinoa mixed with 
tomatoes, cucumbers, avocado and 
mozzarella cheese, topped with 
cranberry and walnuts. Served with 
lemon oil sauce on the side.

Quinoa Salad 9,000

دورة، الكينوا الحمراء والبيضاء مع الخيار، البن
األفوكادو، جبنة الموزاريلال، التوت البري

صلصة الحامض تقدم مع . وحبات الجوز
والزيت

سلطة الكينوا



Prime choice steak grilled with
onions, tomatoes, green peppers,
BBQ sauce, hot sauce, mayo, &
our special blend of 3 cheeses,
served in a delicious white sub
made especially for Steak &
Cheese Factory.

Philly Steak & Cheese

Junior 15-cm 6,500

12,500Foot-Long 30-cm

The Original 8,50023-cm

Medium 19-cm 7,500

Pure unprocessed chicken breast
grilled with onions, tomatoes,
green peppers, BBQ sauce, hot
sauce, mayo, & our special blend
of 3 cheeses, served in a delicious
white sub made especially for
Steak & Cheese Factory.

Philly Chicken & Cheese

شريحة لحم فيليه ممتاز مشوية
ل، البندورة، الفلفل األخضر، البصمع

ة صلصة الشواء، القليل من صلص
الحر، المايونيز، ومزيجنا الخاص 

المؤلف من ثالثة أنواع من الجبن، 
ع تقدم في رغيف أبيض لذيذ صن
ز خصيصا لمطاعم ستيك آند تشي

فاكتوري

صدر دجاج طازج مشوي مع 
، البندورة، الفلفل األخضر، البصل
ة صلصة الشواء، القليل من صلص
الحر، المايونيز، ومزيجنا الخاص 

المؤلف من ثالثة أنواع من الجبن، 
ع يقدم في رغيف أبيض لذيذ صن
ز خصيصا لمطاعم ستيك آند تشي

فاكتوري

دجاج وجبنة

ستيك وجبنة

Add 

Fr ies  & Soft  Dr ink

+2,500Medium

+3,500L a rge

Sandwiches سندويشات



Grilled pure chicken breast in a
soft white sub mixed with our 3-
cheese blend, tomatoes, green
peppers, onions, soy sauce,
guacamole and red hot chili
pepper.

Spicy Mexican Chicken

The original Steak & Cheese
sandwich with prime choice
steak grilled with onions,
tomatoes, green peppers, BBQ
sauce, hot sauce, mayo, and
blend of 3 cheeses, served in a
toasted brown 25-cm Panini.

Toasted Steak Panini

صدر دجاج طازج مشوي مع مزيج 
الثالثة أجبان،   البندورة، الفلفل
األخضر، البصل، صلصة الصوي، 
صلصة األفوكادو المكسيكية 

والفلفل األحمر الحر، ( جواكامولي)
ع يقدم في رغيف أبيض لذيذ صن
ز خصيصا لمطاعم ستيك آند تشي

فاكتوري

شريحة لحم فيليه من النوعية 
الممتازة مشوية مع البصل، 

البندورة، الفلفل األخضر، صلصة
الشواء، صلصة حرة، المايونيز، 

ومزيجنا الخاص المؤلف من ثالثة 
أنواع من الجبن، تقدم في رغيف 

.  أسمر محمص

ستيك وجبنة محمصة

دجاج مكسيكي حر

The Original 9,50023-cm

Add 

Fr ies  & Soft  Dr ink

+2,500Medium

+3,500L a rge

Junior 15-cm 6,500

12,500Foot-Long 30-cm

The Original 8,50023-cm

Medium 19-cm 7,500



Filet steak mixed with pure
unprocessed chicken breast,
green peppers, BBQ sauce, hot
sauce, mayo, and our special
blend of 3 cheeses, served in a
long 30-cm sub made especially
for Steak & Cheese Factory.

The Original Foot-Long

12,50030-cm

A unique taste blend of vegetables
and sauces inside this warm and
filling, and very cheesy potato
head.

Baked Potato

ع مزيج من شريحة فيليه ستيك م
صدر دجاج صافي، مشوي مع 
، البندورة، الفلفل األخضر، البصل
ة صلصة الشواء، القليل من صلص
الحر، المايونيز، ومزيجنا الخاص 

المؤلف من ثالثة أنواع من الجبن، 
ل  يقدم في رغيف أبيض لذيذ بطو

.  سم30

مذاق دافئ وفريد لكزيح من الخضار
والصلصات واألجبان داخل هذا الصحن

.  الدافئ من البطاطس المشوية

البطاطا المشوية

ذا فوتلونغ

4,000



.

.

French Fries

Spicy Fries

Wedges

Mixed Fries
Onion rings, fries and wedges

Cheddar Fries

Poutine

Fries ... Grilled on demand مشوية على الطلب... مقالي

بطاطا 

بطاطا حرة

بطاطا ودجز

مقالي مشكّلة

بطاطا بجبنة التشيدر

بوتين

2,000 3,000

2,000 3,000

2,000 3,000

5,500

5,500

5,500

Medium Large 

4,000

4,000

4,000



Burgers برغر

Grilled top choice beef burger served with
fresh onions, tomatoes, lettuce, ketchup,
mayo and mustard, topped with a
delicious cheese slice.

The Classy Cheeseburger

، شريحة برغر مشوية من النوعية الممتازة
ب، تقدم مع البصل، البندورة، الخس، الكاتش

والخردل باإلضافة إلى قطعة جبنة المايونيز
التشيدر اللذيذة

التشيزبرغر

Add

2,500

Medium

3,500

Large

Fries & Soft Drink

7,500 LL

Breaded, fried chicken burger served with
fresh onions, tomatoes, lettuce, ketchup,
mayo and mustard, topped with red hot
chili pepper. Could be ordered grilled too.

Spicy Chicken Burger

مع برغر دجاج مغمس بالدقيق، مقلي، يقدم
، البصل الطازج، البندورة، الخس، الكاتشب
ل المايونيز، والخردل، مع رشة من بذور الفلف

. باإلمكان طلبه مشوي أيضا  . األحمر الحر

تشيكن برغر حر

7,500 LL

Dips 1,000

Delicious breaded mozzarella burger
served with fresh onions, tomatoes and
lettuce, topped with our dairy ranch
sauce. Could be ordered grilled too.

The Mozzarella Burger

لية، موزاريال برغر لذيذة مغمسة بالدقيق، مق
تقدم مع البصل الطازج والبندورة والخس 

باإلمكان طلبها . ”الديري رانش"وخلطة 
.  مشوية أيضا  

برغر الموزاريال

7,500 LL

Healthy grilled chicken breast in a brown
cereal bun with avocados, onions, rocket
leaves and a special blend of home-made
mustard sauce.

The Chicken Avocado Burger

صدر دجاج مشوي داخل خبزة برغر سمراء 
يالنخالة، مع األفوكادو، البصل، الجرجير، 

.   وخليطنا الخاص من صلصة الخردل

برغر الدجاج واألفوكادو

9,000 LL



Fried, breaded fish filet burger served
with lettuce, fresh onions, a touch of
mayo, lemon and our very own sauce.
Could be ordered grilled too.

Fish Filet Burger

ع برغر سمك مغمس بالدقيق مقلي يقدم م
يز، البصل الطازج، الخس، القليل من المايون

ه باإلمكان طلب. الحامض، وصلصتنا الخاصة
.مشوي أيضا  

برغر فيليه السمك 

11,000 LL

Grilled chicken breast (125 gr.) topped
with a fried breaded mozzarella burger,
fresh lettuce, onions, tomatoes and
seasoned with ketchup, mayo and
mustard.

Chicken Mozzarella Burger

، يضاف   (.gr 125)صدر دجاج صافي مشوي

إليه شريحة برغر موزاريال لذيذة مغمسة 
، مع البصل الطازج، البندورة، بالدقيق

.  الخس، الكاتشب، المايونيز والخردل

برغر الدجاج والموزاريال

Grilled prime choice beef burger served
with fries, gravy sauce and melted cheese
curds. A Steak & Cheese Factory
invention not to be missed.

The Poutine Burger

شريحة برغر من النوعية الممتازة مشوية
مغ صلصة الغرايفي، البطاطس المقلية 

. ةإختراع يستأهل التجرب. والجبنة المذوّبة

برغر البوتين

9,000 LL

9,000 LL

Grilled pure chicken breast served with
fresh onions, tomatoes, lettuce, topped
with ketchup, mayo, mustard and potato
wedges.

Grilled Chicken Burger

مشوي، ( غير معالج)صدر دجاج صافي 
، يضاف إليه البصل الطازج، البندورة، الخس
ن الكاتشب، المايونيز، الخردل كما شرائح م

.بطاطا الودجز المقلية

تشيكن برغر مشوي

7,500 LL



Grilled filet steak with a fried egg, black
pepper, tomatoes, a touch of hot sauce and
of our three-cheese blend.

Steak & Egg Burger

ستيك الفيليه الفاخر يقدم مع قطعة من
البيض المقلي، البندورة، الفلفل األسود،
صلصة الحر، وقليل من خليط الثالث أجبان

. الخاص بنا

برغر الستيك مع البيض

Two grilled beef burgers (200 gr.) topped
with fresh onions, tomatoes, lettuce,
ketchup, mayo and mustard, and 2 delicious
cheese slices.

Double Cheese Burger

المشوي مع  (.gr 200)شريحتين من البرغر

البصل الطازج، البندورة، الخس، الكاتشب، 
المايونيز والخردل، مع قطعتين من جبنة 

.  التشيدر

دوبل تشيزبرغر

11,000 LL

9,000 LL

Grilled top choice burger (125 gr.) topped
with caramelized onions, served with
lettuce and tomatoes.

The Char-Grilled Caramelized

 (.gr 125)شريحة برغر من النوع الفاخر

ع مشوية مع البصل الطازج المكرمل، تقدم م
.  الخس والبندورة

برغر الكراميل على الفحم

Add 

Fr ies  & Soft  Dr ink

+2,500Medium

+3,500L a rge

11,000 LL



Grilled Beef burger with fresh onions, tomatoes,
lettuce, ketchup, mayo and mustard, served
with a portion of small fries and a soft drink.

Beef Burger Bonanza

، شريحة برغر مشوية مع البصل، البندورة، الخس
والخردل، مع البطاطا ومشروب الكاتشب، المايونيز

. غازي

وجبة البرغر بونانزا

Good Deals خفيف على الجيب

1 Medium Philly Chicken & Cheese, 1 Spicy
Chicken Burger, with Fries, Wedges & Soft
Drinks for 2 persons.

Double Pleasure (2 persons)

ساندويش دجاج وجبنة، برغر دجاج بالحر، مع 
.  البطاطا والودجز ومشروب غازي لشخصين

(وجبة لشخصين)دوبل بليجر 

Pure unprocessed chicken breast grilled with onions,
tomatoes, green peppers, BBQ sauce, hot sauce,
mayo, & our special blend of 3 cheeses, served in a
delicious 19-cm white sub with a small fries and a
pop.

Philly Chicken Combo

صدر دجاج طازج مشوي مع  البصل، البندورة، 
صة الفلفل األخضر، صلصة الشواء، القليل من صل
ة الحر، المايونيز، ومزيجنا الخاص المؤلف من ثالث

أنواع من الجبن، يقدم في رغيف متوسط الحجم، 
.مع البطاطس ومشروب غازي

LL 9,750فيليه تشيكن كومبو

1 Medium Philly Steak & Cheese, 1 Medium
Philly Chicken & Cheese, 1 Spicy Chicken
Burger, 2 Mixed Fries portions (fries, wedges
and onion rings) & Soft Drinks for 3 persons.

Three’s Company (3 persons)

نة ساندويش دجاج وجبنة وساندويش ستيك وجب
، برغر دجاج بالحر، وصحنين من (حجم وسط)

خليط البطاطا، الودجز ودوائر البصل، مع مشروب
. غازي لثالثة أشخاص

(وجبة لثالثة أشخاص)ثريز كومباني 

19,000 LL

29,000 LL

9,750 LL

Fish Burger with a large portion of Mixed Fries
(wedges, fries and onion rings) served with a
honey mustard dip and a pop drink.

Big Fish Deal 

برغر سمك لذيذ مع شريحة كبيرة من البطاطا،
الودجز ودوائر البصل، يقدم مع صلصة العسل 

. والخردل ومشروب غازي

LL 13,500بيغ فش ديل

Fry me to the moon (2 persons) LL 20,000(وجبة لشخصين)فراي مي تو ذا مون 

Spicy Chicken Burger, Beef Burger, 1 portion of
Mixed Fries (onion rings, fries and wedges),
barbecue mix dips & soft drinks for two.

برغر الدجاج الحر، برغر اللحمة، خليط البطاطا 
روب والودجز ودوائر البصل مع صلصة الباربكيو ومش

.  غازي لشخصين

4 Medium Subs of 19-cm each (1 Steak, 2
Chicken, 1 Spicy Mexican), with Fries & Soft
Drinks for 4 persons.

Friends of Four (4 persons)

ساندويش الستيك والجبن المتوسط الحجم، 
ساندويشان دجاج وجبنة، وواحد دجاج مكسيكي 

ما حر، تقدم مع البطاطا مقلية وبطاطا الويدجيز ك
المشروبات الغازية الكافية ألربعة أشخاص

LL 37,000(وجبة ألربعة أشخاص)فريندز 

1 Philly Steak & Cheese, 1 Philly Chicken &
Cheese, 1 Junior Chicken & Cheese, 1 Kids’
Burger, 1 Nuggets portion (4 large pieces).
Fries, Wedges & Soft Drinks for 5 persons.

Family Meal (2 adults and 3 children)

اج ساندويش ستيك وجبنة كبير وساندويش دج
4وجبنة كبير وآخر حجم جونيور، برغر لألطفال، 

حبات دجاج ناجتس كبيرة، مع البطاطس 
.  والمشروبات الغازية لخمسة أشخاص

LL 45,000(لخمسة أشخاص)وجبة العائلة 

1 Char-grilled caramelized 125 gr. top-choice
beef burger, served with a small portion of
fries and a soft drink

Char-Caramel Combo

غرام من النوع الفاخر، يقدم مع 125برغر 
. البطاطس ومشروب غازي

LL 12,500تشار كاراميل كومبو



Office Fuel “!!بريك ”

Food that makes office sense

Philly Chicken Salad (large portion) and a 

Fresh Orange Juice

سلطة الدجاج المشوي تقدم مع كوب 
عصير برتقال طازج

12,500 LLFresh & Light

11,500 LLFlat Stomach

Fresh home-made Veggie Puree Soup 

with a large portion of Garden Salad 

served with walnuts, cherry tomatoes and 

wild thyme.

شوربة الخضار الطازجة المطحونة مع 
سلطة الخضار المزينة بحبات الجوز 

.  والبندورة الكرزية والزعتر البري

15,500 LLNo Meat, No Fries

Grilled Fish Burger with a medium 

portion of Garden Salad served with 

walnuts, cherry tomatoes and wild thyme.

برغر سمك مشوي مع سلطة الخضار 
المزينة بالجوز والبندورة الكرزية والزعتر

.  البري

18,500 LLNo Bread, No Fries

Char-Grilled Chicken Breast (190 gr.) and 

vegetable cuts, served with a medium 

portion of Garden Salad. 

مشوي على الفحم مع )غرام (190صدر دجاج 
قطع البندورة الكرزية، متبل بصلصة الثوم 

والحامض والكزبرة، وشرائح البطاطس المدورة 
المشوية والمتبلة، يقدم مع سلطة الحديقة

12,500 LLSugar & Spice

Spicy Mexican Chicken 23-cm sub with a 
portion of fries and a soft drink, served with 
banana pudding dessert to sweeten your 
taste buds.

ساندويش دجاج مكسيكي حر مع البطاطس 
ومشروب غازي، يقدم مع قطعة من بودنغ الموز 

13,500 LLGym-Friendly

Red quinoa over a bed of fresh greens and 

cherry tomatoes with balsamic vinaigrette 

sauce, served with a fresh orange juice.

كينوا حمراء فوق سلطة غنية بالخضار 
الطازجة مع البندورة الكرزية وصلصة 

طازجالبلساميك، تقدم مع كوب عصير برتقال

Ask for your corporate discounts
when you make group orders



160 gr. beef sirloin steak grilled with fresh
mushrooms, grilled potatoes & zucchinis,
smothered with delicious mushroom sauce

Mushroom Steak

مشوية مع حبات ( .gr 160)شريحة ستيك 

ودوائر البطاطسالفطر الطازجة، صلصة الفطر 
المشوية، تقدم مع صلصة الفطر الشهية

والخضار المشوية

بالفطرستيك

Pepper Steak

بهار مشوية مع ( .gr 160)شريحة ستيك 

البندورة الكرزية، دوائر الفلفل األسود، 
ل البطاطس المشوية، تقدم مع صلصة االفلف

الممتازة

ستيك بالحر

Just Off the Grill للتومشوي

160 gr. grilled beef sirloin steak, smothered
with mushroom sauce, served with grilled
cherry tomatoes and potato round cuts

Char-grilled, 190 gr. chicken breast
marinated with garlic, lemon and
coriander, grilled with round potato cuts
and cherry tomatoes

Char-Grilled Chicken

غرام مشوي على الفحم مع   190صدر دجاج 

قطع البندورة الكرزية، متبل بصلصة الثوم 
والحامض والكزبرة، يقدم مع شرائح البطاطس 

المدورة المشوية والمتبلة

دجاج مشوي على الفحم

Chicken Quinoa Wok

قطع صدر الدجاج مطبوخة مع شرائح 
راء، الكوسى، الفليفلة الحمراء والصفراء والخض
نوا ومزيجنا الخاص من الصلصات، تقدم مع الكي

الحمراء 

تشيكن كينوا ووك

Chicken breast cuts cooked with
zucchinis, green, red and yellow
peppers, marinated with our special
sauce, all on a bed of red quinoa

18,000 LL

18,000 LL

16,000 LL

16,000 LL



Beef or chicken burger with tomatoes
and ketchup, served with fries and your
choice of juice flavor or small soft drink.

Kids’ Burger Meal

البندورة والكاتشب، يقدممع برغر لحم 
مع البطاطس وخياركم من العصير أو 

.المشروب الغازي

وجبة الكيدز برغر

Kids’ Nuggets Meal

أربع حبات كبيرة من أفخر أنواع الناجتس مع 
البطاطس وخياركم من العصير أو المشروب 

.الغازي

وجبة الناجتس

Kids’ Meals ألطفالنا 

Four large pieces of top quality Nuggets
with fries and your choice of juice flavor
or small soft drink.

Junior Chicken Meal

جونيور مع وجبنة دجاج ساندويش 
البطاطا ومشروب غازي

وجبة الدجاج جونيور

Junior Chicken & Cheese sandwich with
fries and a pop

Junior Steak & Cheese sandwich with fries
and a pop

Junior Steak Meal

ساندويش ستيك وجبنة جونيور مع 
البطاطا ومشروب غازي

وجبة الجونيور ستيك

Junior Crispy

ساندويش جونيور مع قطعة صدر دجاج
ا ، فوقه(كريسبي)مغمسة بالدقيق 

االكاتشب، تقدم مع البطاطا ومشروب
.  غازي

وجبة الجونيور كريسبي

Junior sandwich with crispy breaded
chicken breast, topped with ketchup and
served with fries and a pop

7 500

8 500

: مجانا  
نصف ساعة

Play-Station PS4

مع كل وجبة بقيمة

$15

Breakfast تروّقنا؟

Grilled Halloumi

Croque Madamme

Fruity Oatmeal

5 500



Drinks & Desserts حلوى ومشروبات

Drinks

Soft Drink (can)

Milkshake

Lipton Ice Tea

1,250

2,000

Small / Large

Fresh Orange

Tropicana 1,000

Water 1,000

4,000

2,500

Desserts

Banana Maple

Chocolate Pancake

Apple Pie

4,000

Brownie

4,000

4,000

Single / Double

Banana Pudding

One Scoop Ice Cream 1,500

4,000

4,000

Only pure ice cream 
of the highest quality goes 

into our milkshakes & 
desserts



الطعامحبهوحبأصدق
.ندي –جورج برنارد شو  كاتب إير

T h e r e  i s  n o  l o v e  s i n c e r e r

t h a n  t h e  l o v e  o f  f o o d…
G e o r g e s  B e r n a r d  S h a w  ( 1 8 5 6  – 1 9 5 0 )



franchise@steakandcheesefactory.com

Now Franchising Across the World

From Toronto

To Beirut



WWW.STEAKANDCHEESEFACTORY.COM

SKY CENTER, CHOUEIFAT

DELIVERY: 05 441504 | 71 415266 | 76 922071


