
الملف التعريفـــــي
لمكائن البيع الذاتي

سلطة صحية - عصائر - وجبات خفيفة

The profilefor 
Vending machines
Healthy salad - smoothies - snacks
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من نحن ؟
طاولة السلطة مؤسسة سعودية متخصصة 
في تقديم السلطات الصحية والوجبات الخفيفة 

في مكائن البيع الذاتي.

Who are we?
Salad Bar    is a Saudi company specialized in 
serving healthy salads and snacks in vending 
machines.
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Our distinctionتميزنا

04

03

02

01

07

06

05

توفير الوجبات الخفيفة والسلطات الطازجة الصحية.

Provide healthy fresh snacks and salads.

Various products with different sizes, 
fresh and ready to buy.

Operating 24 hours ,and remotely monitored
(online).

Fast feedback ,and periodic maintenance.

Accepts electronic payments only 
(Mada, apple pay).

Competitive and economical prices.

Prepaid cards are accepted.

منتجات متنوعة وأحجام متعددة, طازجة وجاهزة للشراء .

تعمل ٢٤ ساعة ومراقبة عن ُبعد ( أون الين ) .

تغذية سريعة وصيانة دورية .

.(apple pay ،مدى ) تقبل الدفع اإللكتروني فقط

أسعار منافسة واقتصادية . 

تقبل بطاقات مسبقة الدفع .
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D：800mm(31 inches)

H
：

1780m
m

(70 inches)

قهوتك

ع� مزاجك

ماكينة البيع الذاتي 
للمشروبات الساخنة



مزايا ماكينة القهوة :
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تقبل الدفع اإللكتروني فقط .

مذاق قهوة بجودة عالية تطحن ذاتيًا عند طلب المشروب.

قائمة مشروبات ساخنة لـ ٢٠ مشروب .

شاشة ٢١ انش للطلب سهلة االستخدام .

حجم صغير للماكينة (عرض ٨٦ سم وعمق ٨٠ سم وارتفاع ١٨٧ سم) .

أسعار منافسة.

Accepts electronic payments only 

High-quality coffee tastes self-grinding when ordering a drink.

List of hot drinks for 20 drinks.

The 21 -inch screen for order is easy to use.

Small size for the machine (86 cm wide, 80 cm deep and 187 cm high).

Competitive prices.



Our main productsمنتجاتنا الرئيسية

عصائر وسلطات صحية
Juices and health salads

دجاج مكسيكان
ــــــا شاورمـــــــــ
فاهيتـــــــــــــــا
تركي مدخــــــن
حلومــــــــــــــي
ثالث أجبـــــــــان
تونــــــــــــــــــــا
تندوري تكــــــــا
بيض مسلــــوق
مورتديــــــــــــــا

Mexican Chicken
Shawarma
Fajita
Smoked Turkey
Halloumi
Three Kinds of cheese
Tuna
Chicken Tandoori Tikka
Boiled egg
Mortadella

Fresh Orange juice
250 mm

Mixed fruits juice
250 mm

Orange Florida juice
Nada Apple juice
(no sugar)

Nada Orange juice 
(no sugar)

10ريال
10ريال
10ريال
10ريال
10ريال
10ريال
10ريال
10ريال
10ريال

8 ريال

8 ريال

5 ريال
2 ريال

2 ريال

كرواسون سادة
كوكيـــــــــــــــز
مفــــــــــــــــــن

Plain croissant
Cookies
Muffin
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كلوب ساندوتش
Club Sandwich

خبز أسمر - خبز أبيض
Brown bread - white bread

Fresh juicesعصائر طازجة

عصير برتقال طازج
 250 ملم

عصير فواكه مشكلة
250 ملم

عصير فلوريدا برتقال
عصير ندى تفاح

(بدون سكر)

عصير ندى برتقال
(بدون سكر)

 Extra productsمنتجات إضافية

7 ريال
7 ريال
7 ريال



 مكسيكـــــــــــــان
شاورمـــــــــــــــــــا
تركــــــــــــــــــــــي
حلومي بالزعتر (بر)
حلومـــــــــــــــــــي

Mexican

Shawarma

Turkey

Halloumi with zaatar

Halloumi

13 ريال
13 ريال
13 ريال
13 ريال
13 ريال

13 ريال
13 ريال
13 ريال

13 ريال
13 ريال
13 ريال
13 ريال
13 ريال

دجــــــــــاج
مكسيكان
شاورمـــــا

Chicken
Mexican
Shawarma

مع إمكانية توفير وجبات أخرى حسب الطلب
With the possibility of providing other meals on request

سلطة سيـــــزر
سلطة فتــوش
سلطة كينـــوا
سلطة يونانية
سلطة فواكـه

Caesar Salad
Fattoush Salad
Quinoa Salad
Greek Salad
Fruit Salad

سنكرس بروتين
مــــارس بروتين

سمارت بالنت بي اتشدي
 ( شوكلت وتوت )

سمارت بالنت بي اتشدي
 ( توفي )

سمارت بالنت بي اتشدي
 ( كرانش )

Snickers Protein
Mars Protein
Smart Plant PHD
 (Chocolate and blueberry)

Smart Plant PHD
(Toffee)

Smart Plant PHD
 (Crunch)

10 ريال
10 ريال
10 ريال

10 ريال

10 ريال

9

 Healthy Saladsسلطات صحية

Tortillaتورتيال Panini breadخبز بانيني

 Protein Barsالواح البروتين بار



طريقة التغذية اليومية
يتم تغذية المكائن مرة واحدة يوميًا :

الفترة الصباحية : 7:00 صباحًا

ويتم مراقبة والتحكم اونالين بالماكينة في حال التعطل
أو نقص المنتجات، ويتم تنظيف وتعقيم الماكينة من 

الداخل والخارج عند كل تعبئة .

The machines are filled once a day :

Morning period: 7:00 am.

The machine is monitored and controlled online in 
case of breakdown or lack of products, and the 
machine is cleaned and sterilized from the inside 
and the outside at each filling .

Daily feeding method

10



Our partnersشركاؤنا
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سامح جمال
إدارة المبيعات والتسويق

نسعد بتواصلكم :

Sales@saladbar.sa

المملكة العربية السعودية - الرياض
حي االزدهار – مجمع االزدهار سنتر

مكتب رقم 207

ص.ب.  286390  الرمز البريدي 11323

www.saladbar.sa

sales@saladbar.sa

+966 545 68 5138

Sameh Jamal
Sales and marketing management

We're happy to get in touch :

Sales@saladbar.sa

Saudi Arabia-Riyadh
Ezdihar neighborhood – Ezdihar Centre, 
Office No. 207

P.o  286390 zip code 11323

www.saladbar.sa

sales@saladbar.sa

+966 545 68 5138
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شكرًا لكم
Thank you
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