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شاندار برگر 
تراکیب

شامل ہونے لے لئے 

مالحظہ کریں



برگر ہر ایک کو پسند ہے

 نرم، رسیلے گوشت کے فیسٹ سے لے کر خوشبودار،

 چٹپٹی تمام سبزیوں تک، ایک اچھا برگر کبھی بھی

 مات نہیں کھاتا۔ اور ایک اچھا برگر واقعی آپ کے

 ریسٹورینٹ کو نقشے پر ابھار سکتا ہے۔ ہم نے متاثرکن

 برگرز اور سینڈوچز کی ترکیبوں کا ایک مجموعہ

 تشکیل دیا ہے، جو آپ کے گاہکوں کو اور زیادہ کے لئے

 واپس التے ہوئے، آپ کی پکانے کی تخلیقی صالحیتوں

 کو اجاگر کردے گا۔ کالسک برگرز پر ماہرانہ تبدیلی

 سے لے کر مکمل طور پر جدید تشکیل تک، برگرز اس

 سے پہلے نہ اتنے اچھے دیکھے نہ ذائقےدار لگے۔ اور ایک

 الزمی جزو نہ بھولیں جو ہر برگر کی ضرورت ہوتا

 ہے ـ  میونیز۔ مالئم، کریمی اور ہمہ گیر --- یہ ایک

 سنسنی خیز ساس بنانے کے لئے بہترین بنیاد ہے جو آپ

 کے برگر کو واقعی ایک الگ سطح پر لے جائے گا۔
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PG3

بفیلو چکن 
برگر

 بلو چیز میو اور بفیلو ساس کے ساتھ چکن برگر کا ایک راکشس۔
 اوپر سے پکی ہوئی سبزیوں کا سالء ۔

سرونگ: 10 افراد

بلو چیز میونیز

اجزاء
چکن پیٹیز

کنور چکن سٹاک پاؤڈر
چیڈر چیز سالئس

 کھیرے کا اچار، سالئس

عدد 10
گرام 30
عدد 10
گرام 300

بیسٹ فوڈز رئل میونیز گرام 400

سبزیوں کا سالء
گاجر، کدوکش کی ہوئی

 جامنی بند گوبھی، باریک کٹی ہوئی
کنور چکن اسٹاک پاؤڈر

گرام 125
 گرام 125
گرام 20

سبزیوں کا سالء
 کنور بار بی کیو ساس

کنور ٹماٹو کیچپ
گرام 200
گرام 200

کنور چلی گارلک ساس
وورسٹر شائر ساس

گرام 200
ملی لیٹر 50

پیاز، جولین کٹی
شملہ مرچ، کدوکش کی ہوئی

مکھن

گرام 125
گرام 125
گرام 15

بلو چیز گرام 100

سالد پتہ
تیار کردہ بفیلو ساس

 برگر بن

عدد 10
گرام 650
عدد 10

بلو چیز میونیز

طریقہ

• بلینڈر میں بیسٹ فوڈ رئل میونیز اور بلو چیز شامل کریں اور یکجا ہونے تک مالئیں۔ استعمال ہونے تک ٹھنڈا کرلیں 

برگر
• بنز کو ٹوسٹ کریں اور پھر دونوں اطراف پر بلو چیز میو پھیالنا شروع کریں 
 • چکن پیٹیز کو اچھی طرح پکنے تک سینکیں، ہر طرف سے تقریبا 4 منٹ اور کنور چکن اسٹاک پاؤڈر سے سیزنگ کریں.  

ہر ایک پر پنیر کا ٹکڑا رکھیں
• سالد پتہ کی تہہ، پھر چکن پیٹی اور بفیلو ساس ڈالیں

• پھر اوپر سے  سبزیوں کا سالء ڈالیں اور بن کے اوپری حصے سے بند کریں

سبزیوں کا سالء
• پگھلے مکھن میں سبزیاں ساتے کریں اور کنور چکن اسٹاک پاؤڈر شامل کریں۔ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں

بفیلو ساس
• تمام چار ساسز کو پھینٹ کر یکجا کرلیں



PG5

چیز فونڈو 
برگر

بے حد شاندار  "سپر اسٹار" برگر۔
 بیسٹ فوڈز ریئل میونیز سے تیار کردہ ڈیجونیز اور اچھی طرح مسالہ لگی گائے کے

 گوشت کی پیٹی؛ اس کے اوپر فونڈو اور کیریمالئزڈ پیاز اور جو سینکی ہوئی پریٹزل
بن پر پیش کی جاتی ہے۔ اپنے اگلے خاص مینو میں اس برگر کو آزمائیں!

سرونگ: 10 افراد

برگر

اجزاء

پرٹزل بن سینکے ہوئے
ڈجونیز تیار کردہ

گائے کا قیمہ

عدد 10
گرام 350
کلو 1.5

ڈیجونیز
بیسٹ فوڈز ریئل میونیز

ڈیجون مسٹرڈ
گرام 400
گرام 70

کالی مرچ گرام 5

سموکڈ چیز فونڈو
زیتون کا تیل

تازہ مشروم قتلے کئے ہوئے
شیالٹ باریک کٹی
 لہسن باریک کٹی

گھاڑی کریم

گرام 30
گرام 300
گرام 100
گرام 20
گرام 500

سموکڈ چیڈر چیز کدوکش کیا ہوا
سموکڈ موزریال چیز کدوکش کیا ہوا

سموکڈ پروولون چیز کدوکش کیا ہوا
کالی مرچ اور نمک

گرام 70
گرام 70
گرام 70
گرام 10

پیاز گول قتلے کیرمالئز کئے ہوئے
سموکڈ چیز فونڈو تیار کردہ

کالی مرچ اور نمک

گرام 400
گرام 400
گرام 10

سموکڈ چیز فونڈو

طریقہ

برگر تیار کرنا

 • ذیتون کے تیل میں مشروم، لہسن اور شیالٹ کو ہلکا ساتے کریں۔ اب پھینٹی ہوئی گھاڑی کریم شامل کریں اور تب تک پکائیں 
جب تک کریم تھوڑی اور گھاڑی نہ ہوجائے

• تمام سموکڈ چیزز ڈال کر فونڈو کو مکمل کریں اور حسِب ذائقہ مرچ اور نمک ڈالیں۔ پیش کرنے کے لئے اسے گرم رکھیں
ڈیجونیز

• بیسٹ فوڈز ریئل میونیز اور ڈیجون مسٹرڈ کو مالئیں۔ پیش کرنے تک فرج میں ٹھنڈا کرلیں

 • ترتیب سے جوڑنے لے لئے پہلے بن کے دونوں اطراف پر ڈیجونیز لگائیں۔ بیف پیٹی رکھیں اور پھر اس کے اوپر سموکڈ چیز فونڈو اور کریمالئزڈ
پیاز ڈالیں



PG7

اسپائیسی 
کوریئن ڈبل چیز

 ایک بڑا برگر جو دو قسم کے گوشت پر مشتعمل ہے – میمنے اور گائے کے گوشت کی
 پیٹیز! اچاری سبزیاں اور مسالیدار گوچجانگ میئونیز اس شاہکار کو مکمل بناتے ہیں۔
اسے اپنے پریمیئم برگر مینو میں شامل کریں اور برگر کے شائقین کا ہجوم دیکھیں

سرونگ: 10 افراد

گوچجانگ میئونیز
اجزاء

بیسٹ فوڈز ریئل میئونیز
گوچجانگ  (چٹا ہاالبیا

کلو 1
گرام 125

گوچجانگ میئونیز
الل پیاز، جولیئن

بند گوبھی، جولیئن
ایپل سڈر ونیگر

گرام 300
گرام 200
گرام 500

چینی
نمک، کوشر

گرام 30
گرام 30

برگر
گوچجانگ میئونیز

میمنے کے گوشت کی پیٹیز
گائے کے گوشت کی پیٹیز

پیپر جیک چیز سالئسز

گرام 400
عدد 10
عدد 10
عدد 10

اچاری الل پیاز، تیارکردہ
سیالنٹرو

برگر بنز، سینکے ہوئے

گرام 500
گرام 250
عدد 10

گوچجانگ میئونیز

طریقہ

• بیسٹ فوڈز ریئل میونیز کو گوچجانگ پیسٹ میں مالئیں 

اچاری الل پیاز
• الل پیاز اور بندگوبھی کے عالوہ تمام اجزاء کو مالئیں اور ُابال لیں 

• آگ سے اتاریں اور سبزیاں شامل کریں
• عام درجہ حرارت پر رکھیں، چھانیں اور ٹھنڈا کرلیں

برگر
• مسالہ لگا کر پیٹیز کو مطلوبہ درجہ حرارت پر پکا لیں 
• بنز پر گوچجانگ میئونیز پھیالئیں  

• دوسرے اجزاء شامل کرکے برگر تیار کرلیں



PG9

دی ِبگ 
ہوائیئن برگر

 یہ برگر گائے کے قیمے اور میمنے کے گوشت کی پیٹی کے امتزاج پر مشتعمل ہے۔ اوپر
 سے پیپر جیک چیز، بیف بیکن اور پائیناپل۔ بیسٹ فوڈز ریئل میونیز سے تیارکردہ

 میٹھی اور مسالےدار ہوائیئن ساس ان
سب ذائقوں کو ایک ساتھ التی ہے۔

سرونگ: 10 افراد

ہوائیئن ساس
اجزاء

شہد
پائیناپل جوس

تیریاکی ساس، تیارکردہ
سڈر ونیگر

گرام 500
گرام 500
گرام 250
گرام 125

سرارچہ ساس، بوتل
ِتل کا تیل

بیسٹ فوڈز ریئل میونیز

گرام 125
گرام 75
گرام 900

برگر
ہوائیئن ساس، تیارکردہ

گائے کا قیمہ
میمنے کا قیمہ

چیڈر چیز سالئسز

گرام 400
گرام 900
گرام 900
عدد 10

کین بیف، سالئسڈ
برگر بن، سینکے ہوئے

پائیناپل سالئسز، ِگرل کئے ہوئے

گرام 500
عدد 10
عدد 10

ہوائیئن ساس

طریقہ

• شہد، پائیناپل جوس، تیریاکی ساس، ونیگر، سرارچہ ساس اور ِتل کے تیل کو ماللیں۔ 
ان مکسچر کو ہلکی آنچ پر آدھا ہونے تک پکائیں۔ فرج میں رکھیں اور جب ٹھنڈا ہوجائے تو میونیز ماللیں

برگر
• گائے کے قیمے اور میمنے کے قیمے کو مالئیں اور 081 گرام کی 01 پیٹی بنالیں 
• ان کو ضرورت کے مطابق پکائیں اور اوپر سے چیز سالئس رکھیں  

• کین میں موجود بیف بیکن کو 05 گرام کے سالئس ٹکڑوں میں کاٹیں، ِگرل کریں اور مسالہ لگائیں
• اب پائیناپل کے سالئسز کو بھی اسی طرح ِگرل کرلیں

 • برگر تیار کرتے ہوئے پہلے سینکے ہوئے بنز پر ہوائیئن ساس پھیالئیں، پھر گوشت کی پیٹی پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ رکھیں۔ اس کے اوپر، ِگرل کئے
ہوئے بیکن، پائیناپل رکھیں اور ساس ڈالیں



PG11

اسٹیک 
ہاؤس برگر

 آپ کے مینو کے لئے، ہمارے انداز کا ایک ضروری پریمیم برگ۔ قیمہ کی سرلوئین پیٹی
 کے اوپر ُبھنی لہسن میونیز، کیریمالئزڈ پیاز، مینٹر چیز، بیکن – اور یہ تمام اجزاء پریٹزل

بن میں پیک کیے گئے۔  زبردست شکل، مزہ اور ذائقہ۔

سرونگ: 10 افراد

بھنی لہسن کی میونیز
اجزاء

بیسٹ فوڈز ریئل میونیز
لہسن، ُبھنی، کچلی ہوئی

گرام 600
گرام 60

برگر
ُبھنی لہسن کی میونیز، تیارکردہ

گائے کے قیمہ کی پیٹیز
مینٹر چیز سالئسز

 پیاز، کیریمالئزڈ
گائے کے گوشت کے بیکن

 پریٹزل بن، سینکے ہوئے

گرام 600
عدد 10
عدد 10
گرام 60
عدد 20
عدد 10

ُبھنے لہسن کے میونیز

طریقہ

• ُبھنے لہسن کو بیسٹ فوڈز ریئل میونیز میں شامل کریں 

برگر
• بیف پیٹی کو ضرورت کے مطابق پکالیں اور اوپر سے چیز پگال لیں 
• بنز پر بھنے لہسن کی میونیز پھیال لیں  

• پیاز اور بیکن شامل کرکے برگر تیار کرلیں



PG13

سموکڈ چکن 
پوٹ پائے برگر

 حتمی تسکین بخش خوراک کا عالج برگر ہے۔ چکن قیمہ کے سالئیڈرز کے اوپر گاجر،
 اسکواش، سفید گاجر اور مٹر کی ہاٹ پائے فلنگ ۔ ہم نے اس میں بسکٹ برگر بن
 استعمال کئے ہیں جو اپنے نام ہی کی طرح بہتریں ذائقہ رکھتے ہیں۔ آج ہی ترکیب

آزمائیں۔

سرونگ: 10 افراد

ہاٹ پائے فلنگ
اجزاء

بیسٹ فوڈز ریئل میونیز
زیتون کا تیل

سفید گاجر، درمیانی، چھوٹی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی
مٹر جمے ہوئے

گاجر، درمیانی، چھوٹی ٹکڑوں میں کٹی ہوئیم

گرام 700
گرام 40
گرام 200
گرام 150
گرام 200

مسالیدار چکن پیٹی
چکن قیمہ

تازہ تائیم، باریک کٹی
ڈائیجون مسٹرڈ

کلو 1.5
گرام 20
گرام 50

برگر
پوٹ پائے فلنگ، تیار کردہ

برگر بنز
کلو 1
عدد 10

 مسالہ لگی چکن پیٹی، تیار کردہ
کنور چکن اسٹاک پاؤڈر

عدد 10
گرام 20

لہسن پاؤڈر
کنور چکن اسٹاک پاؤڈر

گرام 5
گرام 10

شیلوٹ، چھوٹی ٹکڑوں میں کٹی ہوا
بٹرنٹ اسکواش چھوٹی ٹکڑوں میں کٹی ہوا

سموکڈ پیپریکا
سموکڈ چکن ُپلڈ

گرام 150
گرام 100
گرام 5
کلو 1

پوٹ پائے فلنگ

طریقہ

• سفید گاجر، مٹر، گاجر، شیلوٹ اور اسکواش کو نرم ہونے تک ساتے کریں اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں 
 • پھر اس میں بیسٹ فوڈز ریئل میونیز، سموکڈ چکن اور پیپریکا شامل کریں

چکن پیٹیز کی تیاری
• چکن قیمے میں مسٹرڈ، تھائم اور لہسن شامل کریں۔ پھراس میں کنور چکن اسٹاک پاؤڈر مالئیں 

 • اس کی 051 گرام کی پیٹیز بنالیں اور پکنے تک گرل کرتے رہے، تقریبًا 4 منٹ ہر ایک طرف سے

برگر کی تیاری
• بس بسکٹ بنز کو کاٹ کر کھولیں اور اس کے اندر چکن پیٹی رکھیں، اوپر سے پوٹ پائے فلنگ ڈالیں 
• اوپر سے برگر بند کریں اور پیش کریں  



PG15

نیو آرلنز 
شرمز پو بوائے

 پو بوائے، لوئیزیانہ کا ایک روائتی سینڈوچ ہے ۔ یہ تقریبًا ہمیشہ گوشت پر مشتمل
 ہوتا ہیں، جوکہ عام طور پر روسٹ بیف یا تال ہوا سمندری فوڈ ہوتا ہے جیساکہ

 جھینگے، کالفش، سینپیں یا کیکڑے۔  یہ گوشت بگیٹ، جیسے نیو آرلینز فرینچ بریڈ،
 پر پیش کیا جاتا ہے جوکہ اپنے ُکرُکرے کرسٹ اور مالئم مرکزکے لئے جانی جاتی ہے۔

ہماری ترکیب پر عمل کریں۔

سرونگ: 10 افراد

اجزاء
فرینچ رول، نرم، بیچ سے کاٹا ہوا

بیسٹ فوڈز ریئل میونیز
جھینگے، پونچھ کٹی ہوئی، بریڈکرم لگا کر تلے ہوئے

 ٹماٹر کے قتلے
اچار کے قتلے

سالد پتہ، ریشہ کئے ہوئے

عدد 10
گرام 500
کلو 1
عدد 5
گرام 100
گرام 100

طریقہ کار
• بریڈ اور سبزیاں تیار کریں اور پھر جھیگوں کو تیل میں تل لیں 
• سینڈوچ تیار کریں اور فورًا پیش کریں  
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گِریک چکن 
سینڈوچ

 گِریک میونیز، کھیرے، پودینے اور چکن کے اس کامبو میں بحیرہ روم کے ذائقوں کو
 ذندگی بخشتا ہے۔ اس کے تمام ذائقے ہلکے، تازہ اور صحت بخش ڈنر کے لئے بہترین

 ہیں۔ کم کیلوریز کی یہ ترکیب اور بھی زیادہ بہتر اگر اسے براؤن بریڈ کے ساتھ پیش
کیا جائے۔

سرونگ: 10 افراد

سینڈوچ
اجزاء

مرغ کے سینے کا گوشت، پکا ہوا
کنور چکن اسٹاک پاؤڈر

رفحان کارن آئل
سالد پتہ

کلو 1.5
گرام 30
ملی لیٹر 30
عدد 10

بگیٹ بریڈ
ٹماٹر کے قتلے

کھیرے، باریک کٹے
گِریک میونیز، تیار کردہ

عدد 10
عدد 5
گرام 500
گرام 500

گِریک میونیز
بیسٹ فوڈز ریئل میونیز

سار کِریم
فیتا چیز

گرام 400
گرام 125
گرام 50

کالے زیتون
پودینہ ، تازہ باریک کٹا ہوا

کنور الئم سیزنگ

گرام 50
گرام 20
گرام 5

گِریک میونیز

طریقہ

• بلینڈر میں بیسٹ فوڈز ریئل میونیز، سار کِریم، فیتا چیز، زیتون اور پودینہ اچھی طرح مالئیں۔ یکجا ہونے تک بلینڈ کریں 
• پیش کرنے تک فرج میں رکھیں

سینڈوچ
• مرغی کے گوشت کو کنور چکن اسٹاک پاؤڈر اور رفحان کارن آئل میں کم سے کم 03 منٹ کے لئے میرینیٹ کریں 
• سالئس کاٹنے سے پہلے چکن کو گرل کریں اور ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں  

• بریڈ کے کٹے ہوئے حصے میں کافی مقدار میں گِریک میونیز پھیالئیں
• پھر اس میں سالد پتہ، ٹماٹر، چکن اور کھیرے ڈالیں

• بند کرنے اور کاٹنے سے پہلے اس میں مزید ڈریسنگ شامل کریں
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کالسک 
پیٹی میلٹ

 کالسک پیٹی میلٹ، ایک کالسک امریکی ڈنر سیندوچ ہے۔  بچے اس چیزی اور کرکری
 کالسک کو پسند کریں گے۔ اسے مختلف فلنگز کے ساتھ آزمائیں۔

سرونگ: 10 افراد

برگر
اجزاء

گائے کے قیمہ کی پیٹیز
مکئی کے دانے سیکے ہوئے

  گوٹ چیز
پالک کے چھوٹے پتے

رائے بریڈ

کلو 1.5
گرام 500
  گرام 250
گرام 150
عدد 20

باربی کیو پیپر میونیز
بیسٹ فوڈز ریئل میونیز

کالی مرچ پسی ہوئی
کنور باربی کیو ساس

گرام 400
گرام 50
گرام 100

طریقہ
• کالی مرچ، کنور باربی کیو ساس اور بیسٹ فوڈز ریئل میونیزکو یکجا مال لیں 
• قیمہ کی 051 گرام کی ایک ایک پیٹی بنا کر مطلوبہ طور پر گرل کرلیں  

• گرل پین پر بریڈ ٹوسٹ کریں یا برگر بنانے کے بعد گرل ٹوسٹر میں ڈالیں
• سینڈوچ بنانے کے لئے، سینڈوچ کے دونوں اطراف باربی کیو پیپر میو پھیالئیں

• گرل کی ہوئی مکئی چھڑکیں اور پالک کی تہہ لگائیں
• اس کے بیچ میں پکی ہوئی پیٹی رکھیں اور اس کے اوپر گوٹ چیز پھیالئیں

• اسے بند کریں اور پیش کرنے سے پہلے دو حصوں میں کاٹ لیں
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ٹرکی بیف بیکن 
اور ایپل سینڈوچ

 روایتی نظر آنے واال برگر لیکن کچھ ہٹ کے ـ میٹھا سیب، خوش ذائقہ چیڈر اور نمکین
  بیف بیکن کی پرتیں، ساتھ مل کر ایک خوشگوار منفرد ذائقہ پیش کرتے ہیں۔

سرونگ: 10 افراد

سینڈوچ
اجزاء

بریڈ ، کنٹری، مکھن لگی
چیز

ٹماٹر ، سالئس کئے ہوئے
سیب، گرینی سمیتھ، باریک سالئس کئے ہوئے

سالئسز 20
سالئسز 20
عدد 5
عدد5

ٹرکی کے سینے کا گوشت، روسٹڈ، سالئسزڈ
بیف بیکن، پٹیاں

ایپل میونیز، تیارکردہ

کلو 1.5
عدد 20
گرام 600

ایپل میونیز  
ایپل ساس، بوتل

کالی مرچ
ادرک پاؤڈر

گرام 200
گرام 10
گرام 3

بیسٹ فوڈز ریئل میونیز
چیڈر چیز سالئیسز

گرام 400
عدد 10

ایپل میونیز 

طریقہ

• بیسٹ فوڈز ریئل میونیز، ایپل ساس، کالی مرچ اور ادرک پاؤڈر کو بلینڈ کریں اور ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں 
 

سینڈوچ
 • سینڈوچ بنانے سے پہلے بریڈ کو ہلکا سا سیک لیں۔ بہت ساری ایپل میونیز سے شروعات کریں اور پھر چیز، ٹماٹر، سیب سالئسس، 

ٹرکی اور بیف بیکن کی پرتیں لگاتے جائیں
• سینڈوچ بند کرنے اور کاٹنے سے پہلے تھوڑی اور میو شامل کریں  
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چیمپیئن چکن 
سالد کراسن

 مکھنی کریسن کے اوپر چکن سالد۔ بیسٹ فوڈ ریئل میونیز، گرل چکن، انگور،
 سیلری اور سیب کے ذائقہ کو ایک ساتھ بہت خوبصورتی سے مالتا ہے۔ آپ کے مینو

میں شامل کرنے کے لئے ایک مزیدار ترکیب۔ اسے آج ہی آزمائیں۔

سرونگ: 10 افراد

سینڈوچ
اجزاء

کریسنز
ٹماٹر کے قتلے

عدد 10
عدد 20

 سالد پتہ
تیارکردہ چکن سالد

عدد 20
کلو 2

چکن سالد
مرغی کے سینے کا گوشت

کنور چکن اسٹاک پاؤڈر
سیب، الل اور باریک کٹے ہوئے

انگور، ملے جلے اور آدھے کئے ہوئے
بیسٹ فوڈ ریئل میونیز

کلو 1.2
گرام 40
گرام 200
گرام 150
گرام 300

سیلری کٹی ہوئی
چھوٹی سفید پیاز قیمہ کی ہوئی

تازہ لیمو کا رس
پسی سفید مرچ

پیپریکا

گرام 50
گرام 100
ملی لیٹر 30
گرام 10
گرام 5

چکن سالد

طریقہ

 • چکن کے گوشت کو تھوڑے تیل اور کنور چکن اسٹاک پاؤڈر میں میرینیٹ کریں۔ اسے اچھی طرح پکنے تک گرل یا اون میں بیک 
کریں۔ ٹھنڈا کریں اور ریشہ ریشہ کرلیں

 • باقی تمام اجزاء شامل کریں اور ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں

سینڈوچ
• کرسن پر پہلے چکن سالد رکھیں اور پھر اوپر ٹماٹر اور سالد پتہ رکھیں۔ فورًا پیش کریں۔ 
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زیسٹی بلیک 
ِبین برگر

 کوئی بھی برگر مینو ایک شاندار سبزیوں کی پیشکش کے بغیر مکمل نہیں ہو
 سکتا۔ یہ ہے زیسٹی بلیک بین برگر جو آپ کے مینو کو اچھا کردے گا! یہ بیسٹ فوڈز

ریئل میونیز سے تیارکردہ تازہ لیمن-ہرب میو کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

سرونگ: 10 افراد

اجزاء
کالے لوبیہ، ُابلے اور آدھے ُکچلے ہوئے

بریڈ کرمز، سادہ
شملہ مرچ، الل، کٹی ہوئی

پیاز، کٹی ہوئی
لہسن، کٹی ہوئی

کالی مرچ، پسی ہوئی
انڈے

زیتون کا تیل
ٹماٹر کے سالئس

برگر بن، سیکے ہوئے
زیرہ، بھونا اور ُکٹا ہوا

کلو 1.5
گرام 300
گرام 100
گرام 100
گرام 15
گرام 5
عدد 3
گرام 125
عدد 10
عدد 10
گرام 5

لیمن-ہرب میونیز
بیسٹ فوڈز ریئل میونیز

لیمن زیسٹ
کنور الئم سیزنگ

پارسلے، تازہ، کٹے ہوئے
دھنیا، تازہ، کٹے ہوئے

گرام 400
گرام 10
گرام 20
گرام 5
گرام 5

لیمن-ہرب میونیز

طریقہ

• بیسٹ فوڈز ریئل میونیز، لیمن زیسٹ، کنور الئم سیزنگ، پارسلے اور دھنیا کو آپس میں ماللیں 

برگر
• کالے لوبیہ، بریڈ کرمز، شملہ مرچ، پیاز، لہسن، کالی مرچ، نمک، ُبھنا زیرہ اور انڈوں کو ساتھ ماللیں 
• 170 گرام کی ایک ایک پیٹی بنالیں  
 • پین کو ہلکا سا زیتون کے تیل سے ساتے کریں اور درمیانی آنچ پر گرم کرلیں۔ پیٹیز کو دو اطراف سے ہلکا سا براؤن ہونے تک یا اندر سے گرم ہونے

تک تل لیں
• لیمن-ہرب میونیز کو بن کے کٹے ہوئے اطراف سے اچھی طرح پھیالئیں اور برگر بنالیں
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ِبگ میک 
اینڈ چیز برگر

 یہ ترکیب دو مشہور کھانوں کا امتزاج ہے۔ بیف برگر کے اوپر کریمی میکرونی اور چیز۔
 اسے اچھی طرح گول بناتی سینکی ہوئی پیاز اور بہترین دھواں دار ٹماٹر میو چٹنی۔

کسی بھی ویک اینڈ مینو کے لئے ایک اچھی مخصوص ترکیب

سرونگ: 10 افراد

اجزاء
بیف برگر پیٹیز، گرل کی ہوئی

برگر بنز
میکرونی اور چیز تیار کردہ

پیاز، سالئیس اور گرل کئے ہوئی
پکے ہوئے بیف بیکن

تیار کردہ سموکی ٹماٹو میو

عدد 10
عدد 10
گرام 500
گرام 250
عدد 20
گرام 700

سموکی ٹماٹر میو
بیسٹ فوڈز ریئل میونیز

کنور بار بی کیو ساس
کنور اٹالین ٹماٹو ساس

گرام 500
گرام 100
گرام 100

سموکی ٹماٹر میو

طریقہ

 • بیسٹ فوڈز ریئل میونیز، کنور بار بی کیو ساس اور کنور اٹالین ٹماٹو ساس کو مالئیں اور ہموار ہونے تک پھینٹتے رہیں۔ فریج میں 
محفوظ کر لیں

برگر
• ترتیب سے جوڑنے کے لئے، پہلے بن کے دونوں اطراف سموکی میو لگائیں اس کے بعد اس پر بیف پیٹی رکھیں 
• اب میکرونی اور چیز، دو ٹکڑے بیکن اور پیاز رکھیں  

• اور اپنے کسٹمرز کو پیش کریں


