BREAKFAST

A LA CARTE

Served from 6am - 10:30am (weekdays)
6am - 11am (weekends)

Served from
6am to 11am

CONTINENTAL BREAKFAST

(G, D, E, N)

QAR 80

Fresh from the bakers oven: White and Whole wheat toast, soft roll, hard roll,
whole wheat roll, Croissant, Pain au chocolat, Danish and Muffin, Marmalades,
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 or
Hot chocolate or English breakfast tea or Chamomile tea

ORIENTAL BREAKFAST

(G, D, E, N, S)

QAR 105

Fresh from the bakers oven: White and Whole wheat toast, soft roll, hard roll,
whole wheat roll, Croissant, Pain au chocolat, Danish and Muffin
Marmalades, 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
Hot chocolate or English breakfast tea or Chamomile tea

HEALTHY LIFESTYLE

(H, G, D, E, N)

QAR 90

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 marmalades, 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

AMERICAN BREAKFAST

(G, D, E, N, S)

QAR 115

Fresh from the bakers oven: White and Whole wheat toast, soft roll, hard roll,
whole wheat roll, Croissant, Pain au chocolat, Danish and Muffin
Marmalades, 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 or Hot chocolate
or English breakfast tea or Chamomile tea

FRESH JUICE

(H)

QAR 35

Orange juice, Carrot juice, Watermelon juice, Grapefruit juice, Lemon-Mint juice

Chilled Juice QAR 20
Pineapple, Apple, Mango, Cranberry, Tomato

Seasonal Fresh Fruit Platter

(H, V)

QAR 40

Melon, Citrus and Tropical fruits

Seasonal Fresh Fruit Salad
Bakers Basket

(V, H)

QAR 35

QAR 40

(G, E, N, S)

- Fresh from our bakers oven!
White and Brown toast, Soft and Hard roll, Baguette
Croissant, Pain au chocolat, Danish, Muffin and Cinnamon roll
Served with butter and margarine, marmalades, fruit preserves and honey

Selection of Cereals

(G, D, N, H)

QAR 30

Muesli or Special K or All Bran or Cornflakes or Rice Krispies or Weetabix
Served with hot or cold milk or soy milk

2 Eggs of your Liking

QAR 40

(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 chili
Served with white and brown toast

Breakfast Accompaniments

(G, D)

QAR 20

(each)

Choice of: Chicken sausage / Turkey Bacon /Baked Beans /
Hash Brown / Grilled tomato / Mushrooms

Foul Medammes

(D, G, S, V)

QAR 30

Traditional Arabic broad bean stew with accompaniments served with Arabic flat bread

Arabic Cold Mezze Platter

(G, S, N, D, V, H)

QAR 65

Hummus, Moutabel, Muhammara, Tabouleh, khubus

Arabic Hot Mezze Platter

(G, S, N, D)

QAR 75

Sambousek Meat and Cheese, Kibbeh, Spinach Fatayer, tahini dip

Dosa

(V)

QAR 40

Indian flat rice pancakes served with sambar and coconut and tomatoes chutney

Breakfast Cheese Platter

(G, D, V)

QAR 60

Brie, Danish Blue, Cheddar, Halloumi, bread crisp, dry fruits and fresh grapes
Served with White and Brown toast, Soft and Hard roll, Baguette

Deli Meat Platter

(G)

QAR 65

Turkey ham, Turkey Mortadella, Beef Salami, Cucumber, Tomato
Served with White and Brown toast, Soft and Hard roll, Baguette

Toast & Spreads

(G, D, V)

QAR 35

Apricot jam, Strawberry jam, Orange marmalade and Honey
Served with White and Brown toast, Assorted rolls and Khubus

Fruit Compote
(G) Gluten (D) Dairy (E) EGGS (Sh) Shellfish
(S) Sesame (H) Healthy (N) Nuts (V) Vegetarian
Please inform us of any special dietary
or allergen requirements.

(V)

QAR 25

Choice of Pear or Apricot or Lychee or Pineapple
Served on locally made yoghurt and topped with pumpkin seeds

Golden Waffles or American Pancakes
or French toast (D, G, E, V) QAR 40
Served with Fruit compote, Maple syrup and Chocolate sauce

قائمة الفطار

سريوكو

يقدم من  ٦صباحاً ت
وح�  ١٠:٣٠صباحاً
يقدم من  ٦صباحاً ت
وح�  ١١صباحاً

إفطار كونتيننتال (ج،ح،ب،م)  ٨٠ر.ق.

خ� محمص أبيض أو أسمر ،تشكيلة من لفائف ب ز
الخ� والفطائر الطازجة :ب ز
تشكيلة من ب ز
الخ�
كروسان ،كروسان بالشوكوال ،حلوى الدانش و حلوى المافن
المر� ،العسل ،الزبدة الحيوانية أو النباتية قليلة الدسم (المارجرين)
ّ
تقدم مع ب
عص� طازج من إختيارك :برتقال ،جزر أو بطيخ
ي
مويسل ،سبيشل كيه ،أول بران ،كورن فليكس ،رايس كريسبيس
خيارك من حبوب الفطار
ي
أو ويتابيكس تقدم مع الحليب الساخن أو البارد
ز
نكل�ي أو شاي البابونج
خيارك من القهوة الطازجة ،كابتشينو ،شوكوال ساخنة ،شاي الفطور إ
ال ي

فطار شرقي (ج،ح،ب،م،س)  ١٠٥ر.ق.

خ� محمص أبيض أو أسمر ،تشكيلة من لفائف ب ز
الخ� والفطائر الطازجة :ب ز
تشكيلة من ب ز
الخ�
كروسان ،كروسان بالشوكوال ،حلوى الدانش والمافن
المر� ،العسل ،الزبدة الحيوانية أو النباتية قليلة الدسم (المارجرين)
ّ
تقدم مع ب
عص� طازج من إختيارك :برتقال ،جزر أو بطيخ
ي
طبق فاكهة موسمية
ز
العر�
فول مدمس مع ب
الخ� ب ي
طبق المازة :حمص ،متبل ،لبنة ،محمرة ،زيتون الكلماتا ،خيار ،طماطم
مقل ،مسلوق او عجة
بيضتان مطهوتان حسب الطلب :بيض مخفوق ،ي
أ
ض
ز
نكل�ي ،الشاي الخ� أو شاي
خيارك من القهوة الطازجة ،كابتشينو ،شوكوال ساخنة ،شاي الفطور إ
ال ي
البابونج

الفطار الصحي (ص،ج،ح،ب،م)  ٩٠ر.ق.

خ� محمص أبيض أو أسمر ،تشكيلة من لفائف ب ز
الخ� والفطائر الطازجة :ب ز
تشكيلة من ب ز
تقدم مع الزبدة
الخ� ّ
الحيوانية والنباتية قليلة الدسم (المارجرين)
المر� والعسل
مافن قليلة الدسم ّ
تقدم مع ب
عص� طازج من إختيارك :برتقال ،جزر أو بطيخ
ي
مقل ،مخفوق أو عجة ،تقدم مع الطماطم المشوية
٣بياض البيض مطهوحسب الطلب :بيض مخفوق ،ي
طبق فاكهة موسمية ،زبادي قليل الدسم ،ش
موسل
بي�
ي
أول بران تقدم مع حليب الصويا
ز
ن
نكل�ي أو شاي البابونج
خيارك من القهوة الطازجة ،القهوة الخالية من
الكافي� ،شاي الفطور إ
ال ي
ي

الفطار األمريكي (ج،ح،ب،م،س)  ١١٥ر.ق.

خ� محمص أبيض أو أسمر ،تشكيلة من لفائف ب ز
الخ� والفطائر الطازجة :ب ز
تشكيلة من ب ز
الخ�
كروسان ،كروسان بالشوكوال ،حلوى الدانش والمافن
المر� ،العسل ،الزبدة الحيوانية أو النباتية قليلة الدسم (المارجرين)
ّ
تقدم مع ب
عص� طازج من إختيارك :برتقال ،جزر أو بطيخ
ي
طبق فاكهة موسمية ،زبادي بالفاكهة
مقل ،مسلوق أو عجة،
بيضتان مطهوتان حسب الطلب :بيض مخفوق ،ي
يتم تقديمها مع نقانق البقر أو لحم الحبش المقدد ،الفطر ،البطاطا المبشورة المقرمشة والطماطم
المشوية
مويسل ،سبيشل كيه ،أول بران ،كورن فليكس رايس كريسبيس أو ويتابيكس
خيارك من حبوب الفطار :
ي
تقدم مع الحليب الساخن أو البارد.
أ
ض
ز
نكل�ي ،الشاي الخ� أو شاي
خيارك من القهوة الطازجة ،كابتشينو ،شوكوال ساخنة ،شاي الفطور إ
ال ي
البابونج

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

الفطار حسب القائمة
تقدم من  ٦صباحاً
ت
وح� ١١قبل الظهر

عصائر طازجة (ص)  ٣٥ر.ق.

برتقال ،جزر ،بطيخ ،جريب فروت ،ليمون ونعنع

عصائر طبيعية  ٢٠ر.ق.
أناناس ،تفاح ،مانجا ،كرز ،طماطم

قطع فاكهة موسمية طازجة (ص ،ن)  ٤٠ر.ق.

شمام ،حمضيات ،و فاكهة أستوائية

سلطة فاكهة موسمية طازجة (ص ،ن)  ٣٥ر.ق.
سلة المخبوزات الطازجة (ج،ح،ب،م،س)  ٤٠ر.ق.

خ� محمص أبيض أو أسمر ،باغيت ،تشكيلة من لفائف ب ز
بز
الخ�
كروسان الزبدة ،كروسان بالشوكوال ،لفائف القرفة ،حلوى الدانش والمافن
فطائر الدانش بالفاكهة ،الزبدة الحيوانية آو النباتية قليلة الدسم (المارجرين)

خيارك من حبوب الفطار (ج،ح،ص،م)  ٣٠ر.ق.

مويسل ،سبيشل كيه ،أول بران ،كورن فليكس رايس كريسبيس أو ويتابيكس
ي
تقدم مع الحليب الساخن أو البارد أو حليب الصويا

بيضتان حسب اختيارك (ب،ح،ج)  ٤٠ر.ق.

مقل ،مسلوق أو عجة
كاملتان أو بياض البيض -بيض مخفوق ،ي
مع البصل ،ب ن
الج� ،الفطر ،الطماطم ،الفلفل الحلو أو الفلفل الحار
البيض أو أ
الخ� المحمص أ
مع ب ز
السمر

األطباق الجانبية للفطار (ج،ح)  ٢٠ر.ق.

(للطلب)

نقانق الدجاج ،لحم الحبش المقدد ،بطاطا مبشورة مقرمشة “هاش براون” ،
طماطم مشوية ،فطر مقىل ،فاصوليا حمراء،

فول مدمس (ن،ح)  ٣٠ر.ق.

فول عىل الطريقة أ
الصلية ،توابل تقليدية ،زيت زيتون ،ب ز
عر�
خ� ب ي

طبق المازة الباردة (ج،ح،ص،ن،س)  ٦٥ر.ق.

حمص ،متبل ،محمرة ،تبولة ،ورق عنب ،ب ز
عر�
خ� ب ي

طبق المازة الساخنة (ج،س،م،ح)  ٧٥ر.ق.

فطائر السبانخ ،كبة ،سمبوسك ب ن
بالج� واللحم ،صلصة الطحينية

دوسا (ن،ح)  ٤٠ر.ق.

أ
ن
شات� جوز الهند والطماطم
ي
فط�ة عجينة الرز الهندية الرقيقة ،مع البطاطا و ي

طبق جبن الفطار (ج،ح،ن)  ٦٠ر.ق.

بري ،دانش بلو ،شيدر،حلوم ،ب ز
خ� ،فاكهة مجففة و عنب
خ� محمص أبيض أو أسمر ،باغيت ،تشكيلة من لفائف ب ز
تقدم مع ب ز
الخ�

طبق اللحوم الباردة (ج)  ٦٥ر.ق.

لحم الحبش ،مورتاديال الحبش ،سالمي بقري ،خيار ،طماطم
الخ�ز
تقدم مع ب ز
خ� محمص أبيض أو أسمر ،باغيت ،تشكيلة من لفائف ب

خبز محمص ومربى (ن،ج،ح)  ٣٥ر.ق.

مشمش ،فراولة ،برتقال وعسل
أ
أ
ز
ز
تقدم مع ب ز
عر�
الخ� ب
الخ� المحمص البيض أو السمر،تشكيلة من لفائف ب
وخ� ب ي

كومبوت الفاكهة (ن،ح،س)  ٢٥ر.ق.

الجاص ،المشمش ،ش
ليت� أو أناناس
خيارك من إ
ي
ين
اليقط�
تقدم مع الزبادي المحىل و بذور

بسكويت الوفل  ،الفطائر األمريكية ،التوست الفرنسي
(ج،ح،ب،ن)  ٤٠ر.ق.
يقدم مع كمبوت الفاكهة  ،ش�اب القيقب و ش�اب الشوكوال

