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EGP 45Creamy Chicken Soup

 EGP 45Creamy Mushroom Soup

 EGP 35Orzo Soup

EGP 65Pigeon Soup with Pigeon Meat

Classic Caesar Salad

EGP 60
A bed of crisp lettuce leaves topped with our homemade 
Caesar dressing, croutons and Italian Parmesan cheese

EGP 25Add Chicken

Mushroom Rocca Salad

EGP 70
Fresh mushroom on a bed of rocca topped with cherry 
tomatoes, Parmesan cheese and our special balsamic dressing

Hummus Salad

EGP 45
A hearty and healthy bowl! Chickpeas, cucumber, 
colored bell peppers and onion with a vinaigrette dressing 

EGP 45Coleslaw Salad

EGP 30Green Salad

EGP 30Yoghurt Salad

EGP 30Baba Ghanough

Soup

Salads

All prices are subject to VAT & 12% service



EGP 25Garlic Bread (4 pieces)

EGP 40Onion Rings

Kobeiba (4 pieces)

EGP 70Beef Kobeiba with pine nuts, served with tahini

Chicken Strips (5 pieces)

EGP 75Crispy fried chicken strips served with Honey 
Mustard sauce

EGP 60Buffalo Fried Chicken Wings (5 pieces)

Chicken Spring Rolls (5 pieces)

EGP 65Served with Sweet Chili sauce

Fried Mac ‘n’ Cheese (5 pieces)

EGP 80Served with Marinara sauce

Sambousek (5 pieces)

EGP 50Meat Sambousek

EGP 40Cheese Sambousek

Stuffed Vine Leaves 

EGP 70Served with Yoghurt salad

Chiqita Platter Mix

EGP 135

A little bit of everything! 2 Kobeiba + 2 Chicken Strips + 2 
Spring Rolls + 2 Cheese Sambousek + 2 Meat Sambousek + 2 
Fried Mac Cheese + 2 Onion Rings served with three dips of 
your choice

Appetizers

All prices are subject to VAT & 12% service



Classic Hawawshi

EGP 80300 grams of our home-made Hawawshi patty made with 
100% pure balady beef. Our Hawawshi is charcoal grilled and 
served with fries and Tahini. Spicy upon request

Chiqita Chicken Sandwich Roll

EGP 95

Two large tortilla wraps stuffed with succulent pieces of our 
famous rotisserie chicken, pickles, tomeya, Peri-peri sauce, 
rocca leaves and mozzarella. Served with home-made fries

Chiqita Burger

Pure balady beef patty, charcoal-grilled to perfection in 
a buttered  and toasted brioche bun. Topped with onions, 
pickles, lettuce and cheddar cheese and our special Chiqita 
Sauce. Served with home-made fries

EGP 99150 gram patty

EGP 175300 gram patty

EGP 20Add extra mushrooms

 EGP 20Add extra Cheddar Cream sauce

Burgers and Sandwiches

All prices are subject to VAT & 12% service



الخبز بالثوم

EGP 254 قطع 

EGP 35حلقات البصل

كبيبه لحم

EGP 65)اللحم المفروم المتبل والصنوبر يقدم مع الطحينة )5 قطع

تشيكن استربس

EGP 75)صدور الفراخ المتبله يقدم مع مسترده العسل )5 قطع

تشيكن وينجر

EGP 55)5 قطع(

تشيكن اسبرنج رول

EGP 65)يقدم مع سويت شيلى صوص ) 5 قطع

فرايد ماك اند تشيز

EGP 80)يقدم مع صوص المارينارا )5 قطع

سمبوسك

EGP 50)لحم )5 قطع

EGP 40)جبن ) 5 قطع

ورق عنب

EGP 70يقدم مع سلطه زبادي

شيكيتا بالتر ميكس

EGP 115

 2 كبيبه+ 2 تشيكن استربس +2 اسبرنج رول + 2 سمبوسك جبنه
+ 2 سمبوسك لحم + 2 فرايد ماك اند تشيز + 2 حلقات بصل

)يقدم مع 3 صوصات من اختيارك(

السعر غير شامل قيمة الضريبة المضافة، و١2٪ خدمة

Stuffed Pigeon

With your choice of stuffing (Rice or Freek) and served 
with home-made fries

EGP 89One pigeon

EGP 170Two pigeons

Grilled Quail

Our famous charcoal-grilled quail made with our unique 
marinade! Served with home-made fries and tahini

EGP 85One quail

EGP 160Two quails

Domiaty Style Quail

EGP 160An Egyptian specialty! Two deep-fried, onion-stuffed quails 
served with domiaty rice

Okra with Meat Tajine

EGP 95Home-made okra with 200 grams of 100% pure balady beef 
cubes. Served with white rice and bread

Moussaka and Ground Beef Tajine

EGP 80With 100% pure balady beef. Served with white rice and bread

Molokheya

EGP 55Served with white rice and bread

Biriyani Chicken

EGP 85Basmati rice cooked with saffron, curry and a quarter piece 
of chicken in our special biriyani sauce - a must try!

EGP 45Add an extra quarter piece of chicken

EGP 155Rice Muammar Tajine with Pigeon

EGP 105Rice Muammar Tajine with Chicken

All prices are subject to VAT & 12% service



Chicken Alfredo Pasta

EGP 105

Penne pasta with creamy white sauce and mushrooms 
topped with succulent chicken pieces and Italian Parmesan 
cheese

Mac ‘n’ Cheese

EGP 125

A Chiqita favorite! Our famous Mac ‘n’ Cheese made 
with Italian Parmesan, Gorgonzola, Irish Red Cheddar 
& Cream Cheese

Classic Lasagna

EGP 125

Handmade lasagna sheets stuffed with 100% ground pure 
balady beef and oozing with cream and mozzarella and 
topped with Italian Parmesan cheese

Chicken & Mushroom Negresco

EGP 100Oven-baked Fettucini pasta with a creamy chicken and 
mushroom sauce

Pasta Arrabbiata 

EGP 65Penne pasta made with spicy fresh tomato sauce and herbs

Fresh Tomato Basil Spaghetti 

EGP 65Spaghetti pasta with cherry tomatoes, fresh basil, olive oil 
and Italian Parmesan cheese

Pesto Fusilli 

EGP 120Fusili pasta made with fresh basil, pine nuts and parmesan 
cheese

EGP 25Add extra Parmesan cheese

Pasta

All prices are subject to VAT & 12% service



Chiqita Peri-Peri Chicken
Our incredibly special chicken using our very secret & very cool 

Peri-peri marinade!

Each chicken is meticulously cleaned, marinated, smoked and slow-cooked to perfection 
on our wood-fire rotisserie grill. Our 30-hour process is full of love and attention to 

detail so that you can enjoy the juiciest Peri-peri chicken in town

Whole Chicken

EGP 175Served with 4 dips + 2 bread

Half Chicken

EGP 100Served with 2 dips + 1 bread

Charcoal-Grilled Boneless Chicken

Our Peri-peri chicken, de-boned and grilled to perfection 
on a charcoal grill! 

Whole Chicken

EGP 175Served with 4 dips + 2 bread

Half Chicken

EGP 100Served with 2 dips + 1 bread

  
فراخ شيكيتا بالبيري بيري 

فراخ شيكيتا المميزه بشكل ال يصدق 
باستخدام تتبيله البيري بيري السريه و 
الرائعه للغايه

فراخ على الحطب

تمر كل فرخه بعملية تتبيل و تدخين و 
تسويه لمدة 52 ساعه مليئه بالحب و 
االهتمام بالتفاصيل لتسمتع باشهى فرخة 
بالبيرى بيرى

EGP 175 فرخة كاملة    

يقدم مع 4 ديب + 2 عيش

EGP 100 نصف فرخة    

يقدم مع 2 ديب + 1 عيش

فراخ مسحب )بدون عظم( مشويه علي 
الفحم

فراخ البيري بيري المحليه من العظم و 
المشويه بعنايه علي الفحم

EGP 175 فرخة كاملة    

يقدم مع 4 ديب + 2 عيش

EGP 100 نصف فرخة    

يقدم مع 2 ديب + 1 عيش

Dessert الحلو 

Home-made Om Ali  EGP 65               ام على

Brownies EGP 65 براونيز

Served with chocolate Nutella sauce 
and Vanilla or Chocolate Ice-cream

يقدم مع صوص النوتيال و ايس 
كريم فانيليا او شوكوالتة

Brownie Burger EGP 130 براونى برجر

Our fudgy brownie topped with 
melted marshmallow, Nutella sauce, 
crushed biscuits, toffee in a buttered 
& toasted brioche bun

قطعه البراونى مع المارشميلو و نوتيال 
و البسكويت و الكراميل يقدم فى عيش 
البريوش 

S’mores Fries (Seasonal) EGP 55 سموريز فرايز

Sweet potato fries topped with 
melted marshmallow, crushed 
biscuits, and Nutella sauce

بطاطا مقليه مع المارشميلو و البسكويت و 
صوص النوتيال

Chiqita Drinks Menu

Smoothies السموزى

Mango EGP 50 مانجو 

Lemon Mint EGP 45 ليمون بالنعناع

Lemon EGP 40 ليمون

Strawberry EGP 45 فراولة

Mixed Berries EGP 50 ميكس توت

Watermelon EGP 50 بطيخ

Cocktails كوكتيالت

Chiqita Power Drink EGP 65 شيكيتا باور درينك
 Kiwi- Avocado- Vanilla Ice-cream-
White Honey- Nuts

كيوى – افوكادو – ايس كريم فانيليا – 
عسل ابيض - مكسرات

Tropical EGP 55 تروبيكال
Passion fruit- Kiwi- Lime Juice باشون فروت – كيوى - ليمون

Pina Colada EGP 55 بينا كوالدا
Pineapple- Coconut Milk اناناس – لبن جوز الهند

Florida فلوريدا

Mango- Guava- Orange- Pomegran-
 ate

EGP 50 مانجو- جوافه – برتقال - جراندين

Barcelona EGP 60 برشلونه 
Kiwi- Mango- Strawberry- Guava كيوى – مانجو- فراولة – جوافه

Guava with Mint EGP 45 جوافه بالنعناع

Venice EGP 60 فينيسا
 Pineapple- Orange- Banana- Kiwi-
Peach

اناناس – برتقال – موز – كيوى - 
خوخ

Yoghurt Drinks مشروب الزبادى

Peach EGP 55 خوخ

Mango EGP 55 مانجو 

Kiwi Banana EGP 55 كيوى موز 

Honey EGP 40 عسل

Cocktail Fruits EGP 60 كوكتيل فواكه 

Shakes and Frappes شيك و فرابيه

Ice Frappe EGP 60 ايس فرابيه
Chocolate- Caramel- Vanilla شيكوالته – كراميل – فانيليا

Oreo Ice Cream Shake EGP 65 اوريو ايس كريم

Kit Kat Shake EGP 65 كيت كات شيك

Snickers Shake EGP 65 سنيكرز شيك

Maltesers Shake EGP 65 مالتيرز شيك

Brownie Shake EGP 65 براونيز شيك 

Milk Shake EGP 55 ميلك شيك 
Vanilla- Chocolate- Caramel- Straw-
berry- Mango

فانيليا – شيكوالته – كراميل -فراوله 
– مانجو

Fresh Juices عصائر فريش

Mango EGP 40 مانجو

Orange EGP 35 برتقال

Strawberry EGP 35 فراوله

Guava EGP 35 جوافه

Banana Milk EGP 45 موز باللبن

Kiwi EGP 45 كيوى

Watermelon EGP 45 بطيخ

Lemon EGP 35 ليمون

Lemon Mint EGP 38 ليمون بالنعناع

Soft Drinks

Cola- Sprite- Fanta EGP 24 كوال – سبرايت - فانتا

Schweppes Gold EGP 28 شويبس جولد 

Red Bull EGP 65 ريد بول

Soda Water EGP 35 مياه الصودا

Birell EGP 28 بيريل

Small Mineral Water EGP 10 مياه معدنية صغيرة

Hot Drinks

 Tea- Green Tea- Earl Gray- Anise-
Cinnamon- Ginger

EGP 24 شاى – شاى اخضر – ايرل جراى – 
يسنون – قرفه -جنزبيل

 Turkish Coffee EGP 24 قهوة تركى سنجل

Turkish Coffee Double EGP 28  قهوه تركى دوبل

French Coffee EGP 28 قهوة فرنساوى

Hazelnut Coffee EGP 28 قهوة بالبندق

Espresso Single EGP 26 اسبرسو سنجل

Espresso Double EGP 32 اسبرسو دوبل

Macchiato Single EGP 29 ميكاتو سنجل

Macchiato Double EGP 34 ميكاتو دوبل

Latte EGP 38 التيه

Caramel Macchiato EGP 42 كراميل ميكاتو

 Mochaccino EGP 42 موكا 

Cappuccino EGP 36 كابتشينو

American Coffee EGP 34 امريكان كوفى 

Nescafe EGP 34 نسكافيه

Hot Chocolate EGP 36 هوت شوكلت

Hot Apple Cider EGP 38 هوت سيدر 

Herbal Tea EGP 24 شاى باالعشاب
Anise- Cinnamon- Ginger ينسون – قرفة - جنزبيل

All prices are subject to VAT & 12% service

Woodfire Rotisserie Chicken



EGP 30White Rice

EGP 45Khalta Rice

EGP 40Domiaty Rice

EGP 40Grilled Vegetables

EGP 40Sautéed Vegetables

EGP 35Roasted Herbed Potatoes 

EGP 35Roasted Herbed Sweet Potatoes (Seasonal)

EGP 35Roasted Herbed Potatoes and Sweet Potatoes (Seasonal)

EGP 30Home-made French Fries

EGP 45Parmesan Fries

EGP 30Sweet Potato Fries (Seasonal)

EGP 45Buttered Mashed Potatoes with Parmesan

 

Tahini, Tomeya, Peri-peri, Ranch, Honey Mustard, Sweet 
Chili, Buffalo Sauce, Barbeque Sauce, Chiqita Special Sauce, 
Marinara

EGP 12Small 

EGP 30Large

Home-made Fresh Cheddar Cream Sauce

EGP 20Small

EGP 55Large

Dips

Side Dishes

All prices are subject to VAT & 12% service



Desserts

All prices are subject to VAT & 12% service

Home-made Om Ali

 EGP 65

Brownies

Served with chocolate Nutella sauce and Vanilla or Chocolate Ice-cream

EGP 65

Brownie Burger

Our fudgy brownie topped with melted marshmallow, Nutella sauce, crushed biscuits, caramel

EGP 130

S’mores Fries

Sweet potato fries topped with melted marshmallow, crushed biscuits and Nutella sauce

EGP 55



chiqitaegypt.com

منيو األكل



EGP 45 شوربة فراخ بالكريمة

 EGP 45 شوربة مشروم بالكريمة

 EGP 35 شوربة لسان عصفور

EGP 65 شوربة حمام بالحمام

سلطة كالسيك سيزار 

EGP 60 الخس الطازج مع صوص السيزار المميز والكريتون والجبن البارميزان اإليطالي

EGP 25 إضافة فراخ

سلطة مشروم روكا

EGP 70
الجرجير والمشروم الطازج مع طماطم شيرى والجبن البارميزان وصوص البلسمك 

المميز

سلطة الحمص

EGP 45 حمص والخيار والفلفل األلوان والبصل مع صوص الفنجريت 

EGP 45 كولسلو

EGP 30 سلطة خضراء

EGP 30 سلطة زبادى

EGP 30 بابا غنوج

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة



EGP 25 الخبز بالثوم )4 قطع(

EGP 40 حلقات البصل

كبيبه لحم )4 قطع(

EGP 70 اللحم المفروم المتبل والصنوبر يقدم مع الطحينة

تشيكن استربس )5 قطع(

EGP 75 صدور الفراخ المتبلة يقدم مع مستردة العسل

EGP 60 تشيكن وينجر )5 قطع(

تشيكن اسبرنج رول )5 قطع(

EGP 65 يقدم مع سويت شيلى صوص

فرايد ماك آند تشيز )5 قطع(

EGP 80 يقدم مع صوص المارينارا

سمبوسك )5 قطع(

EGP 50 سمبوسك لحم

EGP 40 سمبوسك جبن

ورق عنب

EGP 70 يقدم مع سلطة زبادي

شيكيتا بالتر ميكس

EGP 135

 2 كبيبه + 2 تشيكن استربس +2 اسبرنج رول + 2 سمبوسك جبنة
+ 2 سمبوسك لحم + 2 فرايد ماك آند تشيز + 2 حلقات بصل

)يقدم مع 3 صوصات من اختيارك(

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة



البرجر والسندوتشات

حواوشى

EGP 80 300 جرام من تتبيله الحاووشي البيتي بالحمه البلدي. يقدم مع فرينش فرايز 
والطحينة. حار حسب الطلب

شيكيتا ساندوتش رول الدجاج 

EGP 95
قطع الفراخ المشوى الشهير مع الخيار المخلل والجرجير والموزاريال والثومية والبيري 

بيري فى عيش التورتيال يقدم مع فرينش فرايز

شيكيتا برجر
برجر من اللحم البلدى الصافى وعيش البريوش مع البصل والخيار المخلل والخس 

والشيدر وصوص شيكيتا المميز يقدم مع فرينش فرايز

EGP 99 ١50 جرام

EGP 175 300 جرام

EGP 20 إضافة ماشروم

 EGP 20 إضافة صوص الجبن الشيدر

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة



الخبز بالثوم

EGP 25  4 قطع

EGP 35 حلقات البصل

كبيبه لحم

EGP 65 سمان شيكيتا المميز المشوي على الفحم بتتبيلة فريدة ومميزة ويقدم مع غرينتش 
فرايز وطحينة

تشيكن استربس

EGP 75 صدور الفراخ المتبله يقدم مع مسترده العسل )5 قطع(

تشيكن وينجر

EGP 55 )5 قطع(

تشيكن اسبرنج رول

EGP 65 يقدم مع سويت شيلى صوص ) 5 قطع(

فرايد ماك اند تشيز

EGP 80 يقدم مع صوص المارينارا )5 قطع(

سمبوسك

EGP 50 لحم )5 قطع(

EGP 40 جبن ) 5 قطع(

ورق عنب

EGP 70 يقدم مع سلطه زبادي

شيكيتا بالتر ميكس

EGP 115

 2 كبيبه+ 2 تشيكن استربس +2 اسبرنج رول + 2 سمبوسك جبنه
+ 2 سمبوسك لحم + 2 فرايد ماك اند تشيز + 2 حلقات بصل

)يقدم مع 3 صوصات من اختيارك(

السعر غير شامل قيمة الضريبة المضافة، و١2٪ خدمة

حمام محشى
محشى )أرز / فريك( ويقدم مع فرينش فرايز

EGP 89 فرد حمام

EGP 170 جوز حمام

سمان مشوى
 سمان شيكيتا المميز المشوي علي الفحم بتتبيله فريده

ومميزه ويقدم مع فرينش فرايز

EGP 85 فرد سمان

EGP 160 جوز سمان

السمان باألرز الدمياطى

EGP 160 جوز سمان دمياطي محمر يقدم مع األرز الدمياطى والطحينة 

طاجن بامية باللحم

EGP 95 يقدم مع األرز األبيض وعيش 

طاجن مسقعه باللحم المفروم

EGP 80 يقدم مع األرز األبيض وعيش

ملوخية

EGP 55 تقدم مع األرز األبيض

 والعيش

بريانى فراخ

EGP 85 أرز بسمتى بالزعفران والكارى والفراخ المشوى الشهير وصوص البريانى المميز

EGP 45 إضافة ربع فرخة 

EGP 155 طاجن أرز معمر حمام

EGP 105 طاجن أرز معمر فراخ

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة

األطباق الرئيسية



السعر غير شامل قيمة الضريبة المضافة، و١2٪ خدمة

تشيكن الفريدو باستا

EGP 105  الصوص األبيض مع صدور الفراخ المتبلة والمشروم والجبن البارميزان االيطالى

ماك آند تشيز

EGP 125
الطعم المميز والمشهور به شيكيتا من الجبنة البارميزان اإليطالي وجبنة جورجونزوال 

والجبنة الشيدر االحمر االيرالندى والجبنة الكريمي 

كالسيك الزنيا

EGP 125
عجينة الالزانيا المصنوعة يدويا مع اللحم المفروم والكريمة والموتزريال والبارميزان 

اإليطالي

EGP 100 تشكين مشروم نجرسكو

اربياتا

EGP 65 صوص الطماطم الطازجة الحار المتبل باألعشاب مع البارميزان االيطالى

اسباجتى الطماطم الطازجة والريحان

EGP 65 طماطم شيرى والريحان الطازج وزيت الزيتون والبارميزان االيطالى

فوزيلى بيستو

EGP 120 صوص الريحان الطازج والصنوبر وجبن البارميزان االيطالي

EGP 25 إضافة جبن البارميزان

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة



السعر غير شامل قيمة الضريبة المضافة، و١2٪ خدمة

تمر كل فرخه بعملية تتبيل وتدخين وتسوية لمدة 30 ساعة مليئة بالحب 
واالهتمام بالتفاصيل لتسمتع بأشهى فرخة بالبيرى بيرى

فرخة كاملة

EGP 175 يقدم مع 4 ديب + 2 عيش

نصف فرخة

EGP 100 يقدم مع 2 ديب + ١ عيش

فراخ مسحب مشوية علي الفحم

فراخ البيري بيري المخلية من العظم والمشوية بعناية علي الفحم

فرخة كاملة

EGP 175 يقدم مع 4 ديب + 2 عيش

نصف فرخة

EGP 100 يقدم مع 2 ديب + ١ عيش

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة

فراخ شيكيتا بالبيري بيري
فراخ شيكيتا المميزة بشكل ال يصدق باستخدام تتبيله البيري بيري السرية 

والرائعة

فراخ على الحطب



EGP 30 أرز ابيض

EGP 45 أرز بالخلطة

EGP 40 أرز دمياطى

EGP 40 خضار مشوى

EGP 40 خضار سوتيه

EGP 35 بطاطس باألعشاب

EGP 35 بطاطا باألعشاب )موسميه(

EGP 35 بطاطس وبطاطا باألعشاب )موسميه(

EGP 30 فرينش فرايز

EGP 45 فرايز بارميزان

EGP 30 بطاطا فرايز

EGP 45 بطاطس بيوريه بالزبدة

 

طحينة - تومية - بيرى بيرى - رانش - مسترده العسل - سويت شيلى 
- بافلو - باربكيو- صوص شيكيتا المميز  - مارينارا

EGP 12 صغير

EGP 30 كبير

صوص الجبن الشيدر

EGP 20 صغير

EGP 55 كبير

األطباق الجانبية

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة



الحلو

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، و١2٪ خدمة

ام علي

EGP 65 

براونيز

يقدم مع صوص النوتيال و ايس كريم فانيليا او شوكوالتة

EGP 65

براونى برجر

 قطعه البراونى مع المارشيملو و نوتيال و البسكويت و الكراميل يقدم فى عيش البريوش

EGP 130

سموريز فرايز

بطاطا مقليه مع المارشيملو و البسكويت و صوص النوتيال

EGP 55


