
Cookies 

Golden Potato

كــوكــيـز

بطاطس ودجيز

Double Meat

Extra Cheese

لحم إضافي

SARجبنة زيادة 2.10

SAR 8.35

SAR 1.05

SAR 5.20

*Minimum order 8 meals *24 hours notice needed8 وجبات * *الرجاء الطلب قبل 24 ساعة

Sub Roll
Crumbed Chicken كرمبد تشيكن

103.90S
A

R

75.50S
A

R

142.70S
A

R

110.20

27.25

S
A

R
S

A
R

صب رول

 

Subway
Savers

وجبات التوفير

Sandwich Platter
16 Portions/3-inches each

Subway Together

Sandwich Platter 
Combo

Cookie Platter

Subway To Go!™ Box*

Giant Subs

طبق الساندويتشات
16 قطعة  بحجم 3 إنش

وجبة صب واى للمشاركة

وجبة طبق السندويتشات
طبق الكوكيز

وجبة صب واى السفري@

الساندويتشات العمالقة

إنش     كالوري/3   150  إلى 250

  
  

كالوري/6 إنش 301  إلى 500 ساندويتش:
كالوري  252 بطاطس ودجيز وسط:

   
  

    

إنش كالوري/3 150  إلى 250 طبق الساندويتشات:
كالوري 252 بطاطس ودجيز وسط:

قطعة كالوري/ 220  إلى 334 كوكي:

  220  إلى 334 كالوري/ قطعة 

    
إنش كالوري/ 3 475

 

36 كوكيز إختر من النكهات المختلفة
36 Cookies. Ask for the different flavors

167.95 304.40S
A

R

S
A

R3 feet                                                  6 feet  

مشروب غازي معلب   3 ساندويتشات 6 إنش + 3
+ 3 بطاطس ودجيز المقرمشة (وسط)

 
Three 6-inch sub + 3 can drinks
+ 3 golden potato wedges (medium size)

طبق الساندويتشات (16 قطعة) + 3 بطاطس ودجيز المقرمشة (وسط) 
ليتر)   كوكيز + مشروب غازي معلب (2.25 6 +

Sandwich Platter (16 Portions)

+3 golden potato wedges (medium)

+ 6 cookies + bottled drink (2.25 ltr)

   
   

إنش كالوري/6 301  إلى 500 ساندويتش:
قطعة كالوري/ 220  إلى 334 كوكي:

ساندويتش 6 إنش + كوكي + شيبس + مشروب غازي معلب 
6-inch sub + cookie + chips + can drink

Subway®
Catering™

صب واى® للمناسبات

Subway®
Catering™

صب واى® للمناسبات

Sides
& Drinks

طلبات جانبية ومشروبات

Wedges

Chips

Can Drink

Fountain Drink

Bottled Drink

Water

Juice

شيبس

مشروب غازي  معلب

مشروب غازي  كوب 

مشروب غازي  معلب 

ماء

عصير

المقرمشة

قطعة
 
كالوري/

 
220  إلى 334

252  إلى 458 كالوري

للسعرات الحرارية الرجاء الرجوع لعبوة المنتج

للسعرات الحرارية الرجاء الرجوع لعبوة المنتج

للسعرات الحرارية الرجاء الرجوع لعبوة المنتج

للسعرات الحرارية الرجاء الرجوع لعبوة المنتج

79  إلى 280 كالوري

2.25 ليتر

Oz 1616 أونصة

2.25 Ltr.

SAR 6.25

SAR 4.15

SAR 5.20

SAR 6.25  4.15

SAR
 

39.80     11.50     5.20

SAR 9.40

SAR 1.05

SAR 3.10

1
قطعة

كبيروسط

3
قطع

12
قطع

إنش
 
إنش6

 
12

Extrasإضافات
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet for adults.

Your Daily Values may be higher or lower depending on your 
calorie needs. Additional nutritional data is available upon request. 

Pictures are for illustration purposes only.

*All menu prices are in inclusive of 15% VAT

                                          
 

7.30 S
A

R

اجعلها وجبة

Wedges can be replaced with chips or cookie يمكنك إستبدال بطاطس الودجيز بشيبس أو كوكي

وسط (252 كالوري) 
16oz

  79  إلى 280 كالوري

 

11.50S
A

R

5.20S
A

R

كالوري: 362

كالوري: 207

كالوري: 231

For allergens, please refer back to the sandwich you choose
لمسببات الحساسية تفضل بالرجوع إلى معلومات الساندويتش المطلوب

For allergens, please refer back to the sandwich you choose
لمسببات الحساسية تفضل بالرجوع إلى معلومات الساندويتش المطلوب

For allergens, please refer back to the sandwich you choose
لمسببات الحساسية تفضل بالرجوع إلى معلومات الساندويتش المطلوب

For allergens, please refer back to the sandwich you choose
لمسببات الحساسية تفضل بالرجوع إلى معلومات الساندويتش المطلوب

For allergens, please refer back to the sandwich you choose
لمسببات الحساسية تفضل بالرجوع إلى معلومات الساندويتش المطلوب

للسعرات الحرارية ومسببات الحساسية الرجاء الرجوع لعبوة المنتج

Calories count & Allergens are prepared according to standard
recipe. Customer requests to modify standard sandwich/salad 
recipe or add cheese or condiments may result in higher calorie 

count and subject to change the Allergens contents. Subway® is a Registered Trademark of Subway IP LLC
©2020 Subway IP LLC

We Deliver*

*For Riyadh Shops Only.

9200 12 782
خدمة التوصيل

فقط في فروع الرياض

*

*

بيبيرونـي
وجـبـنـة

توستيز

Pepperoni
& Cheese

Toasties
Each/

Veggies 
& Cheese

خضار
وجـبـنـة

للواحدة 



ل أي ساندويتش 6 إنش حوِّ
ريال   7.30 إلى راب بـ

Make any 6-inch sub a wrap
by adding SAR 7.30

ل أي ساندويتش 6 إنش  حوِّ
ريال   4.15 إلى بانيني بـ 

Make any 6-inch sub a panini 
by adding SAR 4.15

Turkey Breast

صدر ديك رومي

Oven Roasted Chicken

صدر الدجاج المشوي

Chicken Tikka
دجاج تيكا

Peri Peri Chicken

دجاج بيري بيري

Chicken Fajita
دجاج فاهيتا

ڤيجي پاتي

Premium Halloumi
Cheese

جبنة حلومي الفاخرة

Veggie Patty

Tuna
تونة

كالوري 6 إنش: 500 

كالوري 6 إنش: 432 

كالوري 6 إنش: 460 

الساندويتشات المختارة

Select SubsSignature 
Loaded Wraps

رابس الفاخرة الكبيرة شيباتا البانيني الفاخرة

Gourmet 
Ciabatta Paninis

%15 ضريبة القيمة المضافة   جميع أسعار القائمة تشمل 

7.30 S
A

R

اجعلها وجبة

Wedges can be replaced with chips or cookie يمكنك إستبدال بطاطس الودجيز بشيبس أو كوكي

وسط (252 كالوري) 
16oz

  79  إلى 280 كالوري

7.30 S
A

R

اجعلها وجبة

Wedges can be replaced with chips or cookie يمكنك إستبدال بطاطس الودجيز بشيبس أو كوكي

وسط (252 كالوري) 
16oz

  79  إلى 280 كالوري

7.30 S
A

R

اجعلها وجبة

Wedges can be replaced with chips or cookie يمكنك إستبدال بطاطس الودجيز بشيبس أو كوكي

وسط (252 كالوري) 
16oz

  79  إلى 280 كالوري
Wedges can be replaced with chips or cookie يمكنك إستبدال بطاطس الودجيز بشيبس أو كوكي Wedges can be replaced with chips or cookie يمكنك إستبدال بطاطس الودجيز بشيبس أو كوكي

 

Wedges can be replaced with chips or cookie يمكنك إستبدال بطاطس الودجيز بشيبس أو كوكي

كالوري: 676

 
كالوري: 623

كالوري: 579

الساندويتشات قليلة الدسم

Light  Subs
الساندويتشات الفاخرة

Deluxe Subs

كالوري 6 إنش: 303 

كالوري 6 إنش: 368 

كالوري 6 إنش: 333 

كالوري 6 إنش: 390 

كالوري 6 إنش: 341 

Italian B.M.T™

Oven
Breaded Chicken

دجاج بانية

Chicken Teriyaki

دجاج ترياكي

Rotisserie Chicken

دجاج روتيسيري

Steak & Cheese

ستيك وجبنة

كالوري 6 إنش: 447 

 
كالوري 6 إنش: 315

كالوري 6 إنش: 434 

كالوري 6 إنش: 493 

كالوري 6 إنش: 363 

ســـلطات طازجة

Freshly
Made Salad

ل أي ساندويتش 6 إنش   حوِّ
ريال    6.25 إلى سلطة بـ

Make any 6-inch sub a salad
by adding SAR 6.25

  86  إلى 302 كالوري/للصحن 

17.8029.35 S
A

R

S
A

R

25.1036.65 S
A

R

S
A

R

إنش  6

إنش 6

12 إنش

12 إنش

ساندويتش

وجبة

وسط (252 كالوري) 
16oz

  79  إلى 280 كالوري

18.8530.40 S
A

R

S
A

R

26.1537.70 S
A

R

S
A

R

إنش  6

إنش 6

12 إنش

12 إنش

ساندويتش

وجبة

وسط (252 كالوري) 
16oz

  79  إلى 280 كالوري

الكتوز الكرفس

Celery

تم تدوين مسببات الحساسية والسعرات الحرارية بناًء على المعايير ا©ساسية لتحضير ا©طعمة.
إن طلبات الزبون لتعديل معايير الساندويتش أو السلطة أو زيادة الجبن أو التوابل أو الصلصات من الممكن أن تؤدي إلى تغيير مسببات الحساسية والسعرات الحرارية المدونة. 

19.9031.45 S
A

R

S
A

R

27.2038.75 S
A

R

S
A

R

إنش  6

إنش 6

12 إنش

12 إنش

ساندويتش

وجبة

وسط (252 كالوري) 
16oz

  79  إلى 280 كالوري

2020 ©Subway IP LLC. Subway صب واى هي عالمة تجارية مسجلة لشركة


