
Keep you going all day!
Kindly advise your ordertaker if you are allergic to any type of food.
N - Nuts  |  G - Gluten  |  E - Eggs  |  D - Dairy  |  S - Sesame  |  Sh - Shellfish  |  V - Vegetarian Dish  |  H - Healthy Option
All prices are in Qatari riyals.

BREAKFAST FAVORITES
Served from 6am to 11am

CONTINENTAL BREAKFAST (G, D, E, N)
Fresh from the bakers oven: White and Whole wheat 
toast, soft roll, hard roll, whole wheat roll
Croissant, Pain au chocolat, Danish and Muffin 
Marmalade, fruit preserves, honey, butter and
margarine
Choice of fresh squeezed juice:
Orange or Carrot or Watermelon
Choice of Cereals: Muesli or Special K or All Bran or 
Cornflakes or Rice Krispies or Weetabix 
Served with hot or cold milk 
Choice of hot beverage: Freshly brewed coffee or
Cappuccino or Latte or Hot chocolate or English
breakfast tea or Chamomile tea

80

AMERICAN BREAKFAST (G, D, E, N, S)
Fresh from the bakers oven: White and Whole wheat 
toast, soft roll, hard roll, whole wheat roll
Croissant, Pain au chocolat, Danish and Muffin 
Marmalade, fruit preserves, honey, butter and
margarine
Choice of fresh squeezed juice: Orange or Carrot or 
Watermelon
Seasonal sliced fresh fruit platter, Fruit yoghurt 
2 eggs prepared to your liking: Fried, scrambled, 
poached or boiled 
Chicken sausage, turkey bacon, baked beans,
mushrooms, tomato and hash brown potato 
Choice of Cereals: Muesli or Special K or All Bran or 
Cornflakes or Rice Krispies or Weetabix 
Served with hot or cold milk 
Choice of hot beverage: Freshly brewed coffee or
Cappuccino or late or Hot chocolate or English
breakfast tea or Chamomile tea

115

HEALTHY LIFESTYLE (H, G, D, E, N)
Fresh from the bakers oven: 
White and Whole wheat toast, soft roll, hard roll and 
whole wheat roll served with butter and margarine
Low-fat Muffin served with marmalade,
fruit preserves and honey
Choice of fresh squeezed juice: Orange, Carrot or 
Watermelon 
3 egg whites prepared to your liking: fried, scrambled 
or omelette with grilled tomato 
Seasonal sliced fresh fruit platter, low fat yoghurt, 
bircher muesli
All Bran cereals served with soy milk 
Choice of hot beverage: Freshly brewed coffee or 
Decaffeinated coffee or English breakfast tea or 
Chamomile tea

90

ORIENTAL BREAKFAST (G, D, E, N, S)
Fresh from the bakers oven: White and Whole wheat 
toast, soft roll, hard roll, whole wheat roll
Croissant, Pain au chocolat, Danish and Muffin 
Marmalade, fruit preserves, honey, butter and
margarine
Choice of fresh squeezed juice: Orange or Carrot or 
Watermelon
Seasonal sliced fresh fruit platter
Foul medames served with oriental bread 
Mezze platter: Hummus, Moutabel, Muhammara,
Labneh, khubus, Kalamata olives, cucumber, tomato
2 eggs prepared to your liking: fried, scrambled, 
poached or boiled
Choice of hot beverage: Freshly brewed coffee or
Cappuccino or Latte or Hot chocolate or English
breakfast tea or Chamomile tea

105



BREAKFAST CHEESE PLATTER (G, D, V) 
Brie, Danish Blue, Cheddar, Halloumi, bread crisp, dry 
fruits and fresh grapes
Served with White and Brown toast, Soft and Hard roll, 
Baguette

60

DELI MEAT PLATTER (G) 
Turkey ham, Turkey Mortadella, Beef Salami,
Cucumber, Tomato, Served with White and Brown 
toast, Soft and Hard roll, Baguette

65

TOAST & SPREADS (G, D, V)
Apricot jam, Strawberry jam, Orange marmalade and 
Honey, Served with White and Brown toast, Assorted 
rolls and Khubus

35

FRUIT COMPOTE (V) 
Choice of Pear or Apricot or Lychee or Pineapple
Served on locally made yoghurt and topped with 
pumpkin seeds

25

BREAKFAST ALA CARTE
Served from 6am to 11am

FRESH JUICE (H) 
Orange juice, Carrot juice, Watermelon juice,
Grapefruit juice, Lemon-Mint juice

38

CHILLED JUICE 
Pineapple, Apple, Mango, Cranberry, Tomato

24

SEASONAL FRESH FRUIT PLATTER (H, V)
Melon, Citrus and Tropical fruits

40

SELECTION OF CEREALS (G, D, N, H) 
Muesli or Special K or All Bran or Cornflakes or Rice 
Krispies or Weetabix
Served with hot or cold milk or soy milk

30

ARABIC HOT MEZZE PLATTER (G, S, N, D)
Sambousek Meat and Cheese, Kibbeh,
Spinach Fatayer, tahini dip 

75

DOSA (V, D) 
Indian flat rice pancakes served with sambar and 
coconut and tomatoes chutney

40

2 EGGS OF YOUR LIKING (E, D, G)
Whole egg or All whites - omelette, scrambled, fried, 
poached or boiled 
Choices of fillings for your omelette: onion, tomato, 
cheese, mushrooms, capsicum or chilli
Served with white and brown toast

40

FOUL MEDAMMES (D, G, S, V)
Traditional Arabic broad bean stew with
accompaniments served with Arabic flat bread 

30

ARABIC COLD MEZZE PLATTER
(G, S, N, D, V, H) 
Hummus, Moutabel, Muhammara, Tabouleh, khubus 

75

GOLDEN WAFFLES OR AMERICAN
PANCAKES OR FRENCH TOAST (D, G, E, V) 
Served with Fruit compote, Maple syrup and
Chocolate sauce  

40

SEASONAL FRESH FRUIT SALAD (V, H) 35

BAKERS BASKET (G, E, N, S)

White and Brown toast, Soft and Hard roll, Baguette
Croissant, Pain au chocolat, Danish, Muffin and
Cinnamon roll
Served with butter and margarine, marmalade,
fruit preserves and honey

40
- Fresh from our bakers oven!

BREAKFAST ACCOMPANIMENTS (G, D)
Choice of: Chicken sausage, Turkey Bacon,
Baked Beans, Hash Brown, Grilled tomato
or Mushrooms 

20
each

Keep you going all day!
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BRUSCHETTA (G, D)
Grilled bread, tomatoes, garlic, basil,
Parmesan cheese, Extra virgin olive oil 

40

CREAM OF TOMATO (G, D, V, H) 
Scented with basil, garlic crouton and
Parmesan cheese 

35

CHINESE CHICKEN & CORN (G, E) 
With ginger, spring onion 

35

CLUB SANDWICH (G, E, D)
Toasted white or brown bread, lettuce, grilled
chicken breast, turkey bacon, fried egg, tomato,
cheddar cheese and mayonnaise 

65

CHEESE BURGER (G, E, S, D)
180 grams beef patty, cheddar cheese, gherkins,
caramelized onion, tomato, lettuce, mayonnaise,
BBQ sauce

75

CHICKEN SHAWARMA WRAP (G, D) 
Shawarma spiced chicken strips, lettuce,
tomato, pickles, garlic sauce

60

FALAFEL WRAP (G, D, V)
Fried falafel, arugula, tomato, cucumber,
pickles, garlic mayo and tahini dip 

60

SQUID INK ARANCINI (G, D, E) 
Crispy fried risotto balls with squid ink,
marinara sauce, lemon  

45

SHRIMP PIL PIL (SH, G) 
Shrimps cooked in garlic-chili oil, parsley,
grilled loaf bread with saffron-aioli

65

ARABIC COLD MEZZE PLATTER
(G, S, N, D, V, H)
Hummus, Moutabel, Muhammara, Tabouleh, khubus

75

FRITTO MISTO VERDURE (G, V) 
Crispy fried vegetables with pesto   

50

ARABIC HOT MEZZE PLATTER (G, S, N, D) 
Sambousek Meat and Cheese, Kibbeh,
Spinach Fatayer, tahini dip 

75

CAPRESE (V, D) 
Cow mozzarella cheese, tomato, basil,
Balsamic, Extra virgin olive oil 

75

CAESAR SALAD (G, D)
Romaine lettuce, garlic crouton, Parmesan dressing
Top up your salads:
*Add grilled chicken breast QAR 15
*Add grilled shrimps QAR 20

50

GARDEN & GOAT CHEESE SALAD (V, D) 
Mixed lettuce, goat cheese, spinach, tomato,
cucumber, bell pepper, olives, balsamic vinaigrette
Top up your salads:
*Add grilled chicken breast QAR 15
*Add grilled shrimps QAR 20

65

LUNCH & DINNER
Served from 11am to 12am

APPETIZERS & SALADS

SOUP

SANDWICHES & LIGHT BITES 
*All lightbites are served with French fries or Potato wedges 



LASAGNA (G, D, V) 
Layered pasta sheet with spinach and mushroom, 
tomato béchamel and mozzarella cheese

65

BOLOGNESE (G, D) 
Ragu of minced beef with tomato
Choice of: Spaghetti or Penne

65

PENNE ALFREDO (G, D)
Creamy cheese sauce with chicken and parsley

60

RISOTTO FUNGHI (D, V) 
Risotto, wild mushrooms, truffle salsa, parmesan

80

ATLANTIC SALMON FILLET (H, D) 
200 gr. grilled Atlantic salmon fillet, asparagus,
caper-olive-basil compote, Potato wedges   

120

GARLIC PRAWNS (8 PCS.) (G, SH, H) 
Prawns sautéed in garlic-butter, chives served
with peperoncino spaghetti

130

TENDER LAMB SHANK (D, G) 
3 hrs. slow braised oriental lamb shank
served with oriental spiced rice

95

SHISH TAOUK (G, D, S)
Grilled tender chicken served with onion,
parsley salad, garlic sauce, khubus, French fries

80

AUSTRALIAN GRASS-FED BEEF
TENDERLOIN 200 GRAMS (D)
Grilled asparagus, mushroom sauce, French fries
or potato wedges

135

BHUNA MUTTON MASALA (G, D, N)
Slow cooked lamb curry with onion and
warm spices, jeera rice, papad and achar

85

MAIN COURSE

TIRAMISU CAKE “SIROCCO” (G, D) 
Mascarpone, lady fingers, espresso coffee, cacao 

45

“TUILE” CANNOLI (G, D, N)
Crispy French wafer stuffed with dark chocolate 
mousse and orange marmalade     

40

BASQUE BURNT CHEESECAKE (G, D, V)
Served with red fruit compote and vanilla ice cream

45

FRUIT PLATTER (V, H)
Seasonal fresh cut fruits - 3 kinds

40

OM ALI (G, D, N)
Baked puff pastry with cream, milk, rosewater, nuts

40

GELATO COUPE (G, D, N)
3 scoops of ice cream: Vanilla, Chocolate, Strawberry 
topped with red fruit compote

40

CHEESE PLATTER 
Provolone, Parmesan, Blue cheese, Goat cheese, crispy 
flat bread, comfiture, dry fruits and walnut

75

DESSERT

ASIAN CORNER

CHICKEN CHETTINAD (G, D, N)
Tender chicken in spiced coconut gravy,
steamed basmati rice, papad and achar

75

MASALA FRIED KING FISH (G, D)
Fried king fish marinated in masala spices,
curry gravy, steamed basmati rice, papad and achar

75

ALOO HING JEERA (D)
Cumin and asafoetida spiced potato, steamed basmati 
rice, papad and achar

55

DAL OF THE DAY (D, V)
Served with papad, pickles, kachumber salad
and steamed basmati rice

50

KADAI VEGETABLE (D, V)
Vegetables in spiced tomato-coriander gravy, steamed 
basmati rice, papad, pickle, kachumber salad and raita

65

INDIAN BIRYANI (G, D, N)
Spiced rice dish with cashew nuts and raisin

65
75
85

Choice of:
Vegetable (G, D, N, V)
Chicken (G, D, N)
Lamb (G, D, N)

SIDE DISHES

French fries or Potato wedges  
Mixed green salad with cherry tomato (V, H)
Grilled Asparagus with garlic and
balsamic glaze (V, H)
Steamed broccoli drizzled with
extra virgin olive oil (V, H)
Steamed basmati rice (V, H)

20
20
35

20

15
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BUFFALO WINGS (6 PCS.) (G, D)
BBQ chicken wings coated in spicy buffalo sauce

60

BUTTERMILK TENDERS (G, D) 
Golden brown crispy strips of chicken,
honey mustard or barbecue sauce

65

POWER SALAD (N, H, S, V) 
Avocado, falafel, spinach, kale, pine nuts, berries, 
cherry tomato, egg, micro herbs, French dressing

80

TIKKA MASALA FLATBREAD (H, G, D) 
Chicken tikka, red onions, mozzarella cheese,
tomato, mint chutney

70

AVOCADO FLATBREAD (G, D, S, V, H)
Garlic mayonnaise, Parmesan cheese, tomato,
onion, balsamic glaze, micro herb salad

70

THE BOSS BURGER (D, G, S) 
Two beef patties stuffed with bacon, onions, sharp 
cheddar cheese, Swiss cheese, lettuce, KGB sauce, 
French fries 

90

BBQ BEEF RIBS (G, D) 
12-hour smoked and BBQ glazed USDA grain fed
Black Angus beef ribs, choice of French fries or 
mashed potato

140

PIZZA (G, D)
Choice of 3 toppings:
Pepperoni beef, chicken sausage, turkey bacon,
chicken tikka, mushroom, onion, bell pepper,
Jalapeno, blue cheese, cheddar, mozzarella
* Add additional topping for 5 QAR each

65

JALAPENO CHICKEN BURGER (G, D, S)
Chicken breast, chipotle mayonnaise, jalapeno, 
cheddar cheese, lettuce, onions, French fries

70

SIGNATURES FROM
STOCK BURGER CO.
Available daily from 12pm to 11:30pm

single

double
90

NIGHT MENU
Served from 12am to 6am

CREAM OF TOMATO (G, D, V, H)
Scented with basil, garlic crouton
and Parmesan cheese

35

SQUID INK ARANCINI (G, D, E)
Crispy fried risotto balls with squid ink,
marinara sauce, lemon

45

ARABIC HOT MEZZE PLATTER (G, S, N, D)
Sambousek Meat and Cheese, Kibbeh,
Spinach Fatayer, tahini dip

75

CAPRESE (V, D) 
Cow mozzarella cheese, tomato, basil,
Balsamic, Extra virgin olive oil

75

CAESAR SALAD (G, D)
Romaine lettuce, garlic crouton, Parmesan dressing
Top up your salads:
*Add grilled chicken breast QAR 15
*Add grilled shrimps QAR 20

50

2 EGGS OF YOUR LIKING (E, D, G)
Whole egg or All whites - omelette, scrambled, fried, 
poached or boiled
Choices of fillings for your omelette: onion, tomato, 
cheese, mushrooms, capsicum or chilli
Served with white and brown toast

40

CLUB SANDWICH (G, E, D) *
Toasted white or brown bread, lettuce, grilled
chicken breast, turkey bacon, fried egg, tomato,
cheddar cheese and mayonnaise 

65

CHEESE BURGER (G, E, S, D) *
180 grams beef patty, cheddar cheese, gherkin,
caramelized onion, tomato, lettuce, mayonnaise,
BBQ sauce

75

CHICKEN SHAWARMA WRAP (G, D)  *
Shawarma spiced chicken strips, lettuce,
tomato, pickles, garlic sauce

60

FALAFEL WRAP (D, G, V) *
Fried falafel, arugula, tomato, cucumber,
pickles, garlic mayo and tahini dip

60

* Served with French Fries or Potato wedges
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DAL OF THE DAY (D, V)
Served with papad, pickle, kachumber salad
and steamed basmati rice

50

COFFEE, TEA & CHOCOLATE

BOLOGNESE (G, D) 
Ragu of minced beef with tomato
Choice of: Spaghetti or Penne

65

TENDER LAMB SHANK (D, G) 
3-hr. slow braised oriental lamb shank
served with oriental spiced rice

95

SHISH TAOUK (G, D, S)
Grilled tender chicken served with onion,
parsley salad, garlic sauce, khubus, French fries

80

BASQUE BURNT CHEESECAKE (G, D, V)
Served with red fruit compote and vanilla ice cream

45

FRUIT PLATTER (V, H)
Seasonal fresh cut fruits - 3 kinds

40

GELATO COUPE (G, D, N)
3 scoops of ice cream: Vanilla, Chocolate, Strawberry 
topped with red fruit compote

40

SELECTION OF TEA
English breakfast, Green Tea, Chamomile,
Earl Grey, Peppermint

30

WATER
San Pellegrino (Small)
San Pellegrino (Large)
Evian (Small)
Evian (Large)
Local Water (Small)
Local Water (Large)

24
35
22
35
16
30

FRESH JUICE (V, H)
Orange juice, Carrot juice, Watermelon juice,
Grapefruit juice, Lemon-Mint juice

38

CHILLED JUICE
Pineapple, Apple, Mango, Cranberry, Tomato 24

MILKSHAKES
Vanilla, Chocolate or Strawberry 40

FRUIT SMOOTHIES (V, H)
Watermelon, Strawberry, Avocado or Banana 40

SOFT DRINKS
Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite, Fanta,
Tonic water, Ginger Ale, Soda water
Red Bull

24

38

BEVERAGES

ALCOHOLIC BEVERAGES

Espresso
Double espresso
Macchiato - Espresso with foamed milk
Cappuccino - Espresso, hot milk, steamed 
milk foam
Turkish Coffee
American Coffee - Espresso with hot water
Café Latte - Espresso with Steamed milk
Hot Chocolate or Cold Chocolate Milk
Iced Coffee

28
34
30
30

30
30
30
30
30

WHITE WINES
Luigi Bosca, Finca La Linda,
Chardonnay, Mendoza, Argentina
Bouchard Aine & Fils,
Macon-Villages, Burgundy, France
Two Oceans, Western Cape,
Sauvignon Blanc, SA

320

410

260

BOTTLEGLASS

65

85

55

INDIAN BIRYANI 
Spiced rice dish with cashew nuts and raisin

65
75
85

Choice of:
Vegetable (G, D, N, V)
Chicken (G, D, N)
Lamb (G, D, N)

ASIAN CORNER

NIGHT MENU
Served from 12am to 6am



Race
you

to the
bar!

RED WINES
Luigi Bosca, Finca La Linda, Mendoza,
Cabernet Sauvignon, Argentina
Penfolds, Koonunga Hill, Shiraz /
Cabernet, Australia
Bouchard Aine & Fils, Pinot Noir, France
Two Oceans, Western Cape, Shiraz, SA
Bourgogne, Pinot Noir, Mercury, France

320

450

350
260
525

BOTTLEGLASS

65

90

70
55

BLENDED SCOTCH WHISKEY
Ballentine’s
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Chivas Regal 12 yrs.

1300
1300
1600
1600

BOTTLEGLASS

50
50
65
65

SINGLE MALT WHISKEY
Glennfiddich 12 yrs.
Glenmorangie 10 yrs.

1400
1400

BOTTLEGLASS

65
65

IRISH WHISKEY
Jameson 1250

BOTTLEGLASS

50

GIN
Beefeater
Bombay Sapphire
Hendricks

1250
1250
1500

BOTTLEGLASS

50
50
65

RUM
Bacardi Carta Blanca
Bacardi Black
Havana Club Anejo Reserva

1250
1250
1250

BOTTLEGLASS

50
50
50

COGNAC & BRANDY
Metaxa
Hennessey VSOP
Hennessey XO

50
90

240

LIQUEURS
Campari
Cointreau
Kahlua
Bailey’s
Fernet Blanca
Jägermeister

50
50
50
50
50
50

CIDER & COOLERS
Savannah Dry
Bacardi Breezer Melon

55
55

BOTTLED BEERS
Foster’s
Stella Artois
Beck’s
Corona
Heineken
Budweiser

50
50
50
50
50
50

VODKA
Smirnoff
Absolut
Belvedere

1250
1250
1500

BOTTLEGLASS

50
50
65

TEQUILA
Jose Cuervo Silver
Jose Cuervo Gold

1250
1250

BOTTLEGLASS

50
50

AMERICAN WHISKEY
Jack Daniel’s 1300

BOTTLEGLASS

55

SIGNATURE COCKTAILS
Mojito - White rum, lime, brown
sugar, mint, soda
Caipirinha - Cachaca, cane sugar, lime
Margarita - Tequila silver, triple sec, 
lemon juice

70

70
70

CHAMPAGNE & SPARKLING WINES
Freixenet, Cordon Negro, Brut, Spain
Nicolas Feuillatte Brut, France
Moet & Chandon Brut Imperial, France
Prosecco, Veneto, D.O.C., Italy

320
1250
1500
450

ROSE WINE
Miguel Torres, Santa Digna,
Central Valley, Chile

310
BOTTLEGLASS

65

VERMOUTH
Martini Dry, Bianco, Rosso 50

70

BOTTLEGLASS

1250

GLASS

GLASS

GLASS

GLASS BOTTLE

GLASS

SHOT
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شاي الفطار االنجليزي، شاي أخضر مع الياسمين، شاي 
البابونج، شاي النعناع

اختيارك من الشاي
3٠

اسبرسو
دبل اسبرسوا

ماكياتو - اسبرسو، رغوة الحليب الساخن 
كابتشينو - اسبرسو، حليب ساخن، رغوة الحليب الساخن 

قهوة تركية
قهوة أمريكية - اسبرسو مع مياه ساخنة 

كافيه التيه - اسبرسو مع حليب ساخن 
شوكوال ساخنة أو باردة

قهوة مثلجة

قهوة، شاي و شوكوال 
28
34
3٠
3٠
3٠
3٠
3٠
3٠
3٠

قائمة المشروبات

ارز بسمتي، كاجو، توابل، زبيب
مع الخضار )ن،م،ح،ج( 

مع الدجاج )م،ح،ج( 
مع لحم الغنم )م،ح،ج( 

برياني هندي 

6٥
7٥
8٥

الركن اآلسيوي 

يقدم مع الباباد، مخلل سلطة الكوشمبر، أرز بسمتي 
مسلوق 

دال اليوم )ن،ح(
٥٠

صلصة البندورة مع اللحم البقري المفروم/ خيارك من 
السباجيتي أو البنه 

بولونيز )ج،ح( 
6٥

ساق غنم مطهوة لمدة 3 ساعات، بازالء، نيوكي البطاطا، 
صلصة جريموالتا 

ساق لحم الغنم )ح،ج(
9٥

دجاج مشوي مع سلطة البصل والبقدونس، صلصة 
الثوم، خبز، بطاطا مقلية 

شيش طاووق )ج،ح،س(
8٠

تقدم مع صلصة الفاكهة الحمراء و الكريمة المخفوقة 
كعكة الجبن المكرملة )ج،ح(

4٥

ثالث أنواع من الفاكهة الموسمية 
طبق الفاكهة )ص،ن( 

4٠

ثالث مغارف من اآليس كريم مع كمبوت الفاكهة الحمراء 
جيالتو )ج،ح،مك( 

4٠

6٥

8٥

٥٥

زجاجةالكأس

لويجي بوسكا، فينكا الليندا، شاردونيه ميندوزا، 
األرجنتين

بوشارد إين آند فيلس، ماكون فيليجز بورغندي، 
فرنسا

تو أوشنز، كيب تاون سافينيون بالن، جنوب افريقيا

النبيذ األبيض
32٠

41٠

26٠

بطيخ - فرولة او افوكادو - موز
سموثي الفاكهة )ص،ن(

4٠

فانيال ,شوكوال , فراولة
ميلك شيك

4٠

برتقال، جزر، بطيخ، جريب فروت، ليمون ونعنع  
عصائر طازجة )ص،ن(

38

سان بيليغرينوا صغيرة
سان بيليغرينوا كبيرة

إيفيان مياه معدنية صغيرة
إيفيان مياه معدنية كبيرة

مياه محلية - صغيرة
مياه محلية - كبيرة

المياه
24
3٥
22
3٥
16
3٠

كوكا كوال، كوكا كوال اليت، سبرايت، فانتا، 
تونيك، جنجر إيل، صودا

ريد بول

مشروبات غازية 
24

أناناس، تفاح، مانجا، كرز، طماطم
عصائر طبيعية

24

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية. 
م - مكسرات  |  ج - جلوتن  |  ب - بيض  |  ح - مشتقات الحليب  |  س - سمسم  |  أس - أسماك و حيوانات بحرية  |  ن - نباتي  |  ص - خيار صحي

كافة األسعر بالريال القطري.

ستزودك بالطاقة طوال اليوم!

38

قائمة الطعام الليلية
من 12 صباحًا و حتى 6 صباحًا



مع الريحان و جبنة البارمزان و قطع الخبز المحمص 
3٥حساء الطماطم و الكريمة  )ح،ج،ن(

حمص، متبل، محمرة، تبولة، ورق عنب 
7٥طبق المازة الباردة )ج،ح،ص،ن،س(

كرات األرز المقلية مع الحبر األسود من الحبار، صلصة 
الطماطم، ليمون 

4٥أرانشيني حبر الحبار )ج،ح،ب(

 جبنة الموتزاريال االيطالية، طماطم، تقدم مع صلصة 
البيستو بالريحان وزيت الزيتون البكر، جرجير، فلفل أسود 

7٥سلطة كابريسه )ن، ص، م(

خس، جبنة بارميزان، خبز محمص، صلصة األنشوفة  
دجاج مشوي 20 ر.ق. 

روبيان مشوي مع الثوم 2٥ ر.ق.

٥٠سلطة سيزر الكالسيكية )ص،ن(

كاملتان أو بياض البيض، بيض مخفوق، مقلي، مسلوق 
او عجة

مع البصل، الجبن، الفطر، الطماطم، الفلفل الحلو او 
الفلفل الحار

4٠بيضتان حسب اختيارك

خبز محمص أبيض أو اسمر، صدر دجاج مشوي ، لحم 
الحبش المقدد، بيض مقلي، شرائح الطماطم، جبنة، 

خس، مايونيز

6٥شطيرة كلوب )ج،ح،ب( *

1٨0 جرام من اللحم البقري الفاخر، جبن شيدر، طماطم، 
مخلل، بصل مكركل، خس، مايونيز، صلصة الباربكيو 

7٥تشيز برجر )ج،ب،س،ح( *

دجاج متبل، خبز الصاج، خس، طماطم، مخلل، 
صلصة الثوم

6٠شاورما دجاج )ج،ح( *

فالفل مقلية، جرجير، طماطم، خيار، مخلل، 
مايونيز بالثوم وصلصة الطحينة 

6٠راب الفالفل )ج،ح،ن( *

قائمة الطعام الليلية
من 12 صباحًا و حتى 6 صباحًا

* تقدم كافة الوجبات الخفيفة مع البطاطا المقلية أو 
بطاطا ودجز مقلية 

أجنحة دجاج مشوية عالفحم، صوص البوفالو الحار، 
كرفس، جزر، صوص بلو تشيز 

6٠أجنحة دجاج )ج.ح( )6 قطع(

شرائح صدرالدجاج المقرمشة، مع صلصة الخردل بالعسل 
أو الباربيكيو 

6٥قطع تندرالدجاج المقرمشة  )ج.ح(

أفوكادو، فالفل، سبانخ، كيل، صنوبر، توت بري، طماطم 
كرزية، بيض، صلصة فرنسية

8٠ سلطة الطاقة )م.ص.ن،س( 

دجاج التيكا، بصل أحمر، جبنة الموتزاريال، طماطم كرزية، 
نعناع، كزبرة

7٠دجاج التيكا )ص.غ.ح(

بصل، مايونيز بالثوم، جبنة البارميزان، طماطم كرزية، خّل 
البلسمك، أعشاب متنوعة

7٠ خبز األفوكادو )ن.ص.غ.ح( 

قطعتان من لحم البقر المحشو باللحم المقدد، بصل، 
جبنة سويسرية وشيدر، خس وصلصة كي جي بي، 

بطاطا مقلية 

9٠ثا بوس  )ج،ح،س(

اختيارك من البطاط المقلية أو البطاطا المهروسة 
14٠ ضلوع لحم البقر المدخن بالباربكيو )ج،ح( 

اختر 3 إضافات :
بيبيروني، نقانق، لحم مقدد، دجاج تيكا،فطر، بصل، 

فلفل حلو، هالبينيو، بلو تشيز، حلوم، شيدر، موتزاريال
* أضف  ٥ ريال قطري لكل إضافة 

6٥بيتزا )ج،ح(

صدر دجاج، ميونيز بفلفل الشيبوتلي، هالبينو ، 
جبنة تشدر، خس، بصل 

7٠برجر الدجاج بالهالبينو  )ج،ح،س(

9٠

أطباق خاصة من ستوك برجر 
تقدم يوميا من 12ظهرًا و حتى 11:3٠ لياًل

قطعة واحدة 

مزدوجة



طبقات من المعكرونة مع السبانخ و الفطر، صوص 
البشاميل و الطماطم و جبنة موتزاريال 

6٥الزانيا )ج،ح،ن(

ماسكربوني، بسكوت، اسبرسو، كاكاو 
4٥تيراميسو سيروكو )ج،ح( 

ويفر مقرمش محشو بموس الشوكوال الداكنة مع 
مربى البرتقال 

4٠كانولي )ج،ح،مك(

تقدم مع صلصة الفاكهة الحمراء و الكريما المخفوقة 
4٥كعكة الجبن المكرملة )ج،ح(

ثالث أنواع من الفاكهة الموسمية 
4٠طبق الفاكهة ) ص،ن( 

عجينة الرقاقات الهشة، حليب، كريمة، ماء ورد، 
مكسرات 

4٠أم علي )ج،ح،م،ن(

ثالث مغارف من اآليس كريم مع كمبوت الفاكهة 
الحمراء 

4٠جيالتو )ج،ح،مك( 

بروفلون، بارمزان، دانش بلو، جبنة الماعز، خبز 
مقرمش، فاكهة مجففة و جوز  

7٥طبق الجبن المشكل )ح،ج،ن( لحم غنم مطهو ببطء مع الكاري والبصل، أرز جيرا، باباد 
ومخلل

8٥بهونا ماساال بلحم الغنم )ج، ح، م(

صلصة البندورة مع اللحم البقري المفروم/ خيارك من 
السباجيتي أو البينه 

6٥بولونيز )ج،ح( 

صلصة كريمية بالجبنة مع الدجاج و البقدونس 
6٠معكرونة بينه ألفريدو )ج،ح( 

دجاج مطهو مع مرق جوز الهند بالتوابل، أرز بسمتي 
مسلوق، باباد ومخلل

7٥دجاج شيتيناد )ج، ح، م(

سمك مقلي متبل بالبهارات الحارة، مرق الكاري، أرز 
بسمتي، باباد ومخلل

7٥»كنج فش« مقلي مع التوابل )ج، ح(

كمون مع البطاطا المتبلة، أرز بسمتي مسلوق، باباد 
ومخلل

٥٥ألو هينج جيرا )ح،ن(

يقدم مع الباباد، مخلل سلطة الكوشمبر، أرز بسمتي 
مسلوق 

٥٠دال اليوم )ن،ح(

خضار مع صلصة الطماطم والكزبرة الحارة، أرز بسمتي 
مسلوق، باباد، مخلل، سلطة الكشمبر والرايتا 

6٥كادهاي الخضار )ح،ن(

ريزوتو، فطر، صلصة الكمأ، بارمزان 
8٠ريزوتو بالفطر )ح،ن(

 200غرام فيليه سمك السالمون، هليون، كمبوت 
الزيتون و الريحان و الكابر، بطاطا ودجز مقلية 

12٠سالمون مشوي )ص،ح( 

روبيان مقلى بالزبدة و الثوم، براعم الثوم،  سباجيتي 
13٠روبيان بالثوم )ج،أس،ص(

ساق غنم مطهوة لمدة 3 ساعات، بازالء، نيوكي البطاطا، 
صلصة جريموالتا 

9٥ساق لحم الغنم )ح،ج(

دجاج مشوي مع سلطة البصل والبقدونس، صلصة 
الثوم، خبز، بطاطا مقلية 

8٠شيش طاووق )ج،ح،س(

بطاطا مقلية أو ودجز البطاطا 
سلطة الخس المشكل مع الطماطم الكرزية )ص،ن(

هليون مشوي مع الثوم و خل البلسمك )ص،ن( 
بروكلي عالبخار مع زيت الزيتون )ص،ن(
أرز بسمتي مطهو على البخار )ص،ن( 

األطباق الجانبية
2٠
2٠
3٥
2٠
1٥

هليون مشوي، صلصة الفطر، بطاطا مقلية و 
بطاطا ودجز 

13٥لحم المتن »تندرلوين« 2٠٠ غرام )ح(

أطباق رئيسية 

الحلويات 

الركن اآلسيوي 

ارز بسمتي، كاجو، توابل، زبيب
مع الخضار )ن،م،ح،ج( 

مع الدجاج )م،ح،ج( 
مع لحم الخروف )م،ح،ج( 

برياني هندي 

6٥
7٥
8٥

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية. 
م - مكسرات  |  ج - جلوتن  |  ب - بيض  |  ح - مشتقات الحليب  |  س - سمسم  |  أس - أسماك و حيوانات بحرية  |  ن - نباتي  |  ص - خيار صحي

كافة األسعر بالريال القطري.

ستزودك بالطاقة طوال اليوم!



خبز محمص، طماطم، ثوم، ريحان، بارمزان، زيت 
زيتون بكر 

خبز محمص أبيض أو اسمر، صدر دجاج مشوي 4٠بروشيتا  )ج،ح(
، لحم الحبش المقدد، بيض مقلي، شرائح 

الطماطم، جبنة، خس ومايونيز

6٥شطيرة كلوب )ج،ح،ب(

1٨0 جرام من اللحم البقري الفاخر، جبن شيدر، 
طماطم، مخلل، بصل مكركل، خس، مايونيز، 

صلصة الباربكيو 

7٥تشيز برجر )ج،ب،س،ح(

دجاج متبل، خبز الصاج، خس، طماطم، مخلل، 
صلصة الثوم

6٠شاورما دجاج )ج،ح(

فالفل مقلية، جرجير، طماطم، خيار، مخلل، 
مايونيز بالثوم وصلصة الطحينة 

6٠راب الفالفل )ج،ح(

مع الريحان، و خبز مقرمش بالثوم ، جبنة البارمزان 
3٥طماطم بالكريمة )ج،ح،ص،ن(

مع الزنجبيل، بصل أخضر 
3٥شوربة الدجاج و الذرة )ج،ب(

كرات األرز المقلية مع الحبر األسود من الحبار، 
صلصة الطماطم، ليمون 

4٥أرانشيني حبر الحبار )ج،ح،ب(

روبيان مطهو بزيت الفلفل و الثوم، بقدونس، 
خبز مشوي مع صلصة الثوم بالزعفران 

6٥روبيان بيل بيل )أس،ج(

حمص، متبل، محمرة، تبولة، خبز عربي 
7٥طبق المازة الباردة )ج،ح،ص،ن،س(

فطائر السبانخ، كبة، سمبوسك بالجبن واللحم، 
صلصة الطحينية 

7٥طبق المازة الساخنة )ج،س،م،ح(

موتزاريال بقرية، طماطم، ريحان، خل البلسمك، 
زيت زيتون بكر 

7٥كابريسيه )ن،ح(

خس، خبز محمص بالثوم، صلصة البارمزان 
أضف لسلطتك: صدر دجاج مشوي 20 ر.ق.  

روبيان مشوي 2٥ ر.ق.

٥٠سلطة سيزار )ج،ح(

خس مشكل، سبانخ، جبنة ماعز، طماطم، خيار، 
فلفل حلو، زيتون، خل البلسمك 

أضف لسلطتك: صدر دجاج مشوي 20 ر.ق.  
روبيان مشوي 2٥ ر.ق. 

6٥سلطة خضراء مع جبنة الماعز )ن،ح( 

خضار مقلية مقرمشة مع صلصة البيستو 
٥٠فريتو ميستو فيردور )ج،ن(

قائمة الغداء والعشاء 

المقبالت والسلطات 
تقدم من 11 صباحًا و حتى 12 صباحًا 

سندويشات و وجبات خفيفة
*تقدم كافة الوجبات الخفيفة مع البطاطا المقلية أو 

بطاطا ودجز مقلية 

الحساء 



أناناس، تفاح، مانجا، كرز، طماطم
24عصائر طبيعية

برتقال، جزر، بطيخ، جريب فروت، ليمون ونعنع  
38 عصائر طازجة )ص(

شمام، حمضيات، و فاكهة أستوائية 
4٠قطع فاكهة موسمية طازجة )ص، ن(

خبز محمص أبيض أو أسمر، باغيت، تشكيلة من لفائف 
الخبز 

كروسان الزبدة، كروسان بالشوكوال، لفائف القرفة
فطائر الدانش بالفاكهة، مافن، الزبدة الحيوانية أو النباتية  

قليلة الدسم )المارجرين(

4٠سلة المخبوزات الطازجة )ج،ح،ب،م،س(

مويسلي، سبيشل كيه، أول بران، كورن فليكس رايس 
كريسبيس أو ويتابيكس 

تقدم مع الحليب الساخن أو البارد أو حليب الصويا

3٠خيارك من حبوب الفطار )ج،ح،ص،م(

كاملتان أو بياض البيض- بيض مخفوق، مقلي، مسلوق 
أو عجة

مع البصل، الجبن، الفطر، الطماطم، الفلفل الحلو أو 
الفلفل الحار

مع الخبز المحمص األبيض أو األسمر 

4٠بيضتان حسب اختيارك )ب،ح،ج(

نقانق الدجاج 
لحم الحبش المقدد 

فاصوليا حمراء 
بطاطا مبشورة مقرمشة »هاش براون« 

طماطم مشوية 
فطر مقلى 

2٠األطباق الجانبية للفطار )ج،ح(

3٥سلطة فاكهة موسمية طازجة )ص، ن(

للطبق

فول على الطريقة األصلية، توابل تقليدية، زيت زيتون،  
خبز عربي

3٠ فول مدمس )ن،ح(

حمص، متبل، محمرة، تبولة، خبز عربي 
7٥طبق المازة الباردة )ج،ح،ص،ن،س،م(

فطيرة عجينة األرز الهندية الرقيقة، مع البطاطا و شاتني 
جوز الهند 

4٠دوسا )ن,ح( 

بري، دانش بلو، شيدر،حلوم، خبز، فاكهة مجففة و عنب 
تقدم مع خبز محمص أبيض أو أسمر، باغيت، تشكيلة 

من لفائف الخبز 

6٠طبق أجبان الفطار )ج،ح،ن(

لحم الحبش، مورتاديال الحبش، سالمي بقري، خيار، 
طماطم

تقدم مع خبز محمص أبيض أو أسمر، باغيت، تشكيلة 
من لفائف الخبز 

6٥طبق اللحوم الباردة )ج(

مشمش، فراولة، برتقال وعسل 
تقدم مع الخبز المحمص األبيض أو األسمر،تشكيلة من 

لفائف الخبز وخبز عربي 

3٥خبز محمص و مربى )ن،ج،ح(

خيارك من اإلجاص، المشمش أو ليتشي أو أناناس 
تقدم مع الزبادي المحلى و بذور اليقطين 

2٥كومبوت الفاكهة )ن(

يقدم مع كمبوت الفاكهة، شراب القيقب و شراب 
الشوكوال 

بسكويت الوفل ، الفطائر األمريكية، 
التوست الفرنسي )ج،ح،ب،ن(

4٠

فطائر السبانخ، كبة، سمبوسك بالجبن واللحم، 
صلصة الطحينية 

7٥طبق المازة الساخنة )ج،س،م،ح(

الفطار حسب القائمة 
يقدم من 6 صباحًا  وحتى 11 صباحًا

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية. 
م - مكسرات  |  ج - جلوتن  |  ب - بيض  |  ح - مشتقات الحليب  |  س - سمسم  |  أس - أسماك و حيوانات بحرية  |  ن - نباتي  |  ص - خيار صحي

كافة األسعر بالريال القطري.

ستزودك بالطاقة طوال اليوم!



تشكيلة من الخبز والفطائر الطازجة: خبز محمص أبيض أو أسمر، 
تشكيلة من لفائف الخبز 

كروسان، كروسان بالشوكوال، حلوى الدانش والمافن 
تقّدم مع المربى، العسل، الزبدة الحيوانية أو النباتية  قليلة الدسم 

)المارجرين(
عصير طازج من إختيارك: برتقال، جزر أو بطيخ

طبق فاكهة موسمية، زبادي بالفاكهة 
بيضتان  مطهوتان حسب الطلب: بيض مخفوق، مقلي، مسلوق 

او عجة، 
يتم تقديمها مع نقانق الدجاج او لحم الحبش المقدد، الفطر، البطاطا 

المبشورة المقرمشة والطماطم المشوية 
خيارك من حبوب الفطار : مويسلي، سبيشل كيه، أول بران، كورن 

فليكس رايس كريسبيس أو ويتابيكس 
تقدم مع الحليب الساخن أو البارد. 

خيارك من القهوة الطازجة، كابتشينو,، التيه، شوكوال ساخنة، شاي 
الفطور اإلنكليزي أو شاي البابونج

11٥الفطار األمريكي )ج،ح،ب،م،س(

تشكيلة من الخبز والفطائر الطازجة: خبز محمص أبيض أو أسمر، 
تشكيلة من لفائف الخبز 

كروسان، كروسان بالشوكوال، حلوى الدانش والمافن 
تقّدم مع المربى، العسل، الزبدة الحيوانية أو النباتية  قليلة الدسم 

)المارجرين(
عصير طازج من إختيارك: برتقال، جزر أو بطيخ

طبق فاكهة موسمية
فول مدمس مع الخبز العربي 

طبق المازة: حمص، محمرة، متبل، كرات اللبنة، فالفل، زيتون 
الكلماتا، خيار، طماطم 

بيضتان  مطهوتان حسب الطلب: بيض مخفوق، مقلي، مسلوق 
او عجة

خيارك من القهوة الطازجة، كابتشينو,، التيه، شوكوال ساخنة، شاي 
الفطور اإلنكليزي أو شاي البابونج

1٠٥الفطار الشرقي )ج،ح،ب،م،س(

تشكيلة من الخبز والفطائر الطازجة: 
خبز محمص أبيض أو أسمر، تشكيلة من لفائف الخبز تقّدم مع  الزبدة 

الحيوانية والنباتية  قليلة الدسم )المارجرين(
مافن قليلة الدسم تقّدم مع المربى والعسل

عصير طازج من إختيارك: برتقال، جزر أو بطيخ
 3 بياض البيض مطهوة حسب الطلب: بيض مخفوق، مقلي، 

مسلوق او عجة، تقدم مع الطماطم المشوية 
طبق فاكهة موسمية، زبادي قليل الدسم، بيشر موسلي

أول بران تقدم مع حليب الصويا 
خيارك من القهوة الطازجة، القهوة الخالية من الكافيين، شاي الفطور 

اإلنكليزي أو شاي البابونج

9٠الفطار الصحي )ص،ج،ح،ب،م(

تشكيلة من الخبز والفطائر الطازجة: خبز محمص أبيض أو أسمر، 
تشكيلة من لفائف الخبز 

كروسان، كروسان بالشوكوال، حلوى الدانش والمافن 
تقّدم مع المربى، العسل، الزبدة الحيوانية أو النباتية  قليلة الدسم 

)المارجرين(
عصير طازج من إختيارك: برتقال، جزر أو بطيخ

خيارك من حبوب الفطار  مويسلي، سبيشل كيه، أول بران، كورن 
فليكس، رايس كريسبيس أو ويتابيكس

تقدم مع الحليب الساخن أو البارد. 
خيارك من القهوة الطازجة، كابتشينو,، التيه، شوكوال ساخنة، شاي 

الفطور اإلنكليزي أو شاي البابونج

8٠إفطار كونتيننتال )ج،ح،ب،م(

قائمة الفطار 
تقدم من 6 صباحًا  وحتى 11 صباحًا

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية. 
م - مكسرات  |  ج - جلوتن  |  ب - بيض  |  ح - مشتقات الحليب  |  س - سمسم  |  أس - أسماك و حيوانات بحرية  |  ن - نباتي  |  ص - خيار صحي

كافة األسعر بالريال القطري.

ستزودك بالطاقة طوال اليوم!


