
U N I T E D  A R A B  E M I R A T E S

االمارات العربية المتحدة

TDBMIDDLEEAST @TDBUAEFOLLOW US  تابعنا



Get to know us
Texas de Brazil is carving out a whole new dining experience. The restaurant 
is an authentic Brazilian-American “Churrascaria” or steakhouse that 
combines the cuisines of Southern Brazil with the generous spirit of Texas. 

Your Brazilian-style dining experience has just started. Relax and enjoy your 
favorite mocktails or head directly to Texas de Brazil’s extravagant gourmet 
salad area.

Your continous dining experience is only heightened as a troop of Gauchos, 
who are also distinctive chefs, known as our “Cowboys of Brazil” roam 
through the restaurant carving an array of flame-grilled cuts of beef, 
chicken, lamb, sausage, and seafood, as directed by your green and red 
disks that indicate when to bring more meat or when a break is needed. 

Complete your dining experience and choose from our decadent range of 
desserts, and then relax with an after-dinner steaming espresso. Enjoy our 
ambiance and service that is uniquely Texas de Brazil.



يقّدم مطعم تكساس دي برازيل تجربة تناول الطعام بطريقة فريدة من نوعها.
انه مطعم لحوم "تشوراسكاريا" برازيلي-أمريكي أصلي و أصيل.

بحيث يجمع بين أطباق من جنوب البرازيل و أجواء الكرم في تكساس.

ان تجربتك البرازيلة قد بدأت. استرخ و استمتع بالموكتيل المفضل لديك او 
توجه مباشرة الى بوفيه تكساس دي برازيل للسالطات الخالبة.

ال يتم تعزيز تجربتك المستمرة في تناول الطعام إال من خالل الغاوتشو 
المحترفين والذين هم أيًضا طهاة متميزون لدينا, يُعرفون أيًضا باسم "كاوبويز 

اوف برازيل". يقدمون لك مجموعة من القطع المشوية على اللهب من لحم 
البقر والدجاج ولحم الضأن والسجق والمأكوالت البحرية. يعتمد ذلك على لون 

بطاقتك! فاللون ا¶خضر يشير إلى إحضار المزيد من اللحوم أما اللون االحمر 
فيشير انك بحاجة إلى استراحة.

أكمل تجربة تناول الغير محدودة واختر من بين مجموعتنا الفاخرة من الحلويات ، 
ثم استرخ مع فنجان إسبريسو ساخن. استمتع بأجوائنا وخدمتنا الفريدة من 

نوعها فقط لدى تكساس دي برازيل.



Children 5 years and under are complimentary.
Children 6-12 years are half price when purchased with a full-price meal.
Beverages & Desserts are charged separately. 
Salads/Sides section may vary by season.
Ask a team member for additional information.

Packages
CLASSIC *
Classic meat + salad bar 

**Discounts not applicable

*Premium items not included.

LUNCH PACKAGE 
(Mon-Thu) 11:30 am – 4:00 pm

Monday - Sunday
11:30 am – 11:30 pm

MOST POPULAR

CHURRASCO
All types of meat, including premium meat/shrimp 
+ salad bar

SALAD BAR

PREMIUM GAUCHO**  
All types of meat, including premium meat/shrimp 
+ salad bar + unlimited soft drinks and mocktails + 1 dessert

a

LUNCH  (11:30 AM - 4:00 PM)

DINNER  (4:00 PM - 11:30 PM)

Monday - Thursday

Friday - Sunday (11:30 AM - 11:30 PM)

AED  156

AED  210

AED  255

AED  80
AED  110
AED  110



نقّدم الطعام مجانًا ل�طفال بعمر ٥ سنوات وأقل.
ا�طفال بعمر ٦-١٢ سنة بنصف السعر عند شراء وجبة كاملة الثمن.

هذه ا�سعار ال تشمل المشروبات و الحلويات.
منطقة السلطات قد تختلف حسب الموسم.

اسأل أحد خبراء المطعم للحصول على معلومات إضافية

AED  156

AED  210

AED  255

AED  80
AED  110
AED  110

غداء العمل ا�سبوعي (ا�ثنين الى 
 الخميس) ١١:٣٠ صباًحا - ٤:٠٠ مساًء

 االثنين الى االحد)
 ١١:٣٠ صباًحا - ٤:٠٠ مساًء

االكثر مبيعا

*
اللحوم الكالسيكية + بوفيه السلطات    @ال يتضمن اللحوم الفاخرة

جميع أنواع اللحوم ، بما في ذلك اللحم الفاخر / الروبيان 
+ بوفيه السلطات

االثنين الى الخميس
الغداء (١١:٣٠ صباحا حتى ٤:٠٠ ظهرا) 

العشاء (٤:٠٠ ظهرا حتى ١١:٣٠ مساًء)
 

الجمعة الى االحد (١١:٣٠ صباحا حتى ١١:٣٠ مساًء)
 

**

جميع انواع اللحوم بما في ذلك الفاخرة و الروبيان + بوفيه السلطات 
+ مشروبات غازية و كوكتيالت + ١ طبق من الحلويات

@@ال تنطبق اي نوع من الخصومات
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AED  39.00Sticky Date Pudding
Our own sticky date pudding topped with hazelnut streusel and 
a touch of salted caramel, served with vanilla ice cream

AED  39.00Tres Leches Milk Cake
Traditional milk sponge cake served cold with tres leches sauce

AED  41.00Crème Brulée
Our own vanilla pudding topped with caramelized sugar     

AED  41.00Brazilian Cheesecake
Creamy cheesecake above a rich layer of fudge topped 
with caramel and chopped nuts

AED  41.00Churros
Freshly made mini churros served with chocolate or dulce sauce

Brazillian Flan
Traditional crème caramel custard, made with eggs and condensed milk

AED  39.00

AED  19.00
AED  27.50

Vanilla Ice Cream
1 Scoop

2 Scoops  

Desserts

Many of our products contain or may come into contact with common allergens, including gluten, nuts, milk and eggs.
Before placing your order, please ask our staff for more details about each product.

AED  41.00Chocolate Nutella Cake®     
A delectable three layer cake made with layers of Nutella® 
and dark chocolate topped with a chocolate ganache 



AED  39.00

AED  39.00

AED  41.00

AED  41.00

AED  41.00

AED  41.00

AED  39.00

AED  19.00
AED  27.50

تحتوي العديد من منتجاتنا أو قد تتصل بمكونات مثيرة للحساسية، بما في ذلك الغلوتين والمكسرات والحليب والبيض. 
قبل أن تطلب وجبتك، من فضلك اسأل فريقنا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن كل منتج.

حلوى الستيكي بودينغ بالتمر الذي يشتهر به مطعمنا، 
تعلوه طبقة من صوص البندق ولمسة من الكراميل المملح، 

وُيقدم مع آيس كريم الفانيال

كيك حليب اسفنجية ُتقدم باردة مع صوص الحليب تري 
ليتشي

بودنغ الفانيليا مغطى بسكر الكراميل

كيك شهي من ثالث طبقات مصنوع من الشوكوال المحاله 
الداكنة والفاتحة اللون، ومغطاة بشوكوال الغاناش

كيك الجبن الكريمية فوق طبقة غنية من الفدج مغطاة 
بالكراميل والمكسرات

تشوروزميني طازجة تقدم مع شوكوالتة أو دولسي صوص.

كاسترد كريم كراميل تقليدي مصنوع من البيض 
والحليب المكثف.

١ سكوب 
٢ سكوب 



برازيليريو  موهيتو باشن فروت  موهيتو ميرتيلو  موهيتو مورانجو موهيتو
BRASILEIRO MOJITO MORANGO MOJITOPASSION FRUIT MOJITO MIRTILO MOJITO

Moji tos
Brasileiro Mojito
Lime, mint leaves & soda

Passion Fruit Mojito
Passion fruit, blueberry, lime & mint leaves

Morango Mojito
Strawberry, lime & mint leaves

Mirtilo Mojito
Blueberry, lime & mint leaves

حامض، أوراق النعناع وصودا

باشن فروت، توت، حامض وأوراق النعناع

فراولة، حامض وأوراق النعناع

توت، حامض وأوراق النعناع

AED  29.50

AED  29.50

AED  29.50

AED  29.50



سريجاكايبيرينيا 
CEREJA CAIPIRINHA

كابيرينيا دي ماشا فيردي
CAIPIRINHA DE MACA VERDE

مورانجو كابيرينيا
MORANGO CAIPIRINHA

Caipirinhas
Cereja Caipirinha
Cherry, blueberry, lime & soda

Caipirinha De Macá Verde
Green apple, lime & soda

Morango Caipirinha
Strawberry, lime & soda

كرز، حامض وصودا

تفاح أخضر، حامض وصودا

فراولة، حامض وصودا

AED  27.50

AED  27.50

AED  27.50

herry, Blueberry, lime & soda 



ليمون بالنعناع

دّراق، بطيخ، ليمون وصودا

توت أزرق، قرفة، ليمون، زعتر وصودا

Limao Siciliano
e Hortela Lemonade
Lemon with mint

Peach Melancia
Lemonade
Peach, watermelon, lemon & soda

Mirtilo e Canela
Lemonade
Blueberry, cinnamon, lemon & soda

LIMAO SICILIANO
E HORTELA LEMONADE

MIRTILO E CANELA
LEMONADE

ميرتيلو إي كانيال 
ليموناضة

PEACH MELANCIA
LEMONADE

ليموناضة  الخوخ 
ميالنشيا

ليموناضة  سيسيليانو إي 
أورتيال

Lemonade
AED  27.50

AED  27.50

AED  27.50



PESSEGO E
LAVANDA ICED TEA

LEMON MARACUJA
ICED TEA

CLASSIC
ICED TEA

الشاي المثلج 
الكالسيكي

ليمون  مراكوجا 
شاي مثلج

بيسيجو إي الفاندا 
شاي مثلج

Iced Tea
شاي الخوخ ، الالفندر، الزنجبيل والليمون

شاي ، الباشن فروت والليمون

شاي مثلج مع ليمون

AED  27.50

AED  27.50

AED  18.00

Pessego e
Lavanda Iced Tea
Tea, peach, lavender, ginger & lemon

Lemon Maracuja 
Iced Tea
Tea, passion fruit & lemon

Classic Iced Tea
Tea & lemon



Trop ical
مانجو، ليمون وزنجبيل

جوز الهند، برتقال، أناناس 
وكريمة طازجة

AED  27.50

AED  27.50

Tropical de Manga
e Toranja
Mango, peach, lemon & ginger

Colada Tropical
Coconut, orange, pineapple & fresh cream

TROPICAL DE MANGA
E TORANJA COLADA TROPICAL

كوالدا
تروبيكال

تروبيكال دي مانجا 
إي تورانجا



Cold Drinks
Fresh Orange Juice

Cranberry Juice

Mango Juice

Apple Juice

Ginger Ale

Tonic Water

Guarana

Coca-Cola

Coca-Cola Light

Fanta

Sprite

Imported Still Water Small

Imported Still Water Large

Imported Sparkling Water Small

Imported Sparkling Water Large

Local Still Water Small

Local Still Water Large

Other Drinks

Hot Drinks
Americano

Espresso

Double Espresso

Cappuccino

Café Latte

Hot Tea

AED  25.50
AED  20.00
AED  20.00
AED  20.00
AED  17.00
AED  17.00
AED  17.00
AED  15.75
AED  15.75
AED  15.75
AED  15.75
AED  14.75
AED  25.25
AED  18.00
AED  29.50
AED  11.75
AED  19.00

AED  17.00
AED  17.00
AED  19.00
AED  19.00
AED  21.00
AED  17.00



AED  25.50
AED  20.00
AED  20.00
AED  20.00
AED  17.00
AED  17.00
AED  17.00
AED  15.75
AED  15.75
AED  15.75
AED  15.75
AED  14.75
AED  25.25
AED  18.00
AED  29.50
AED  11.75
AED  19.00

AED  17.00
AED  17.00
AED  19.00
AED  19.00
AED  21.00
AED  17.00

عصير البرتقال الطازج

عصير التوت البري

عصير المانجو

عصير التفاح

جنجر آيل

مياه تونيك

غرنا 

كوكا كوال

كوكا كوال اليت

فانتا

سبرايت

مياه معدنية مستوردة صغيرة

مياه معدنية مستوردة كبيرة

مياه غازية مستوردة صغيرة

مياه غازية مستوردة كبيرة

مياه معدنية محلية صغيرة

مياه معدنية محلية كبيرة

اميريكانو

اسبريسو

دبل اسبريسو

كابوتشينو

كافي التي

شاي


