
P O O L  L O U N G E

APPETIZERS
Bruschetta (V, G, D) 
Tomato, garlic, parmesan cheese, basil, olive oil

Arabic Cold Mezze Platter (G, S, N, D, V, H)
Hummus, moutabel, muhammara, tabbouleh, warak enab, Arabic bread

Falafel (G, D, V)
Fried chickpea patties, tahini sauce

Chicken Satay Skewers (G, SH, N)
Peanut sauce

Deep Fried Shrimp Wontons (G, SH)
Sweet chili sauce

Spiced Potato Wedges (V, D)
Sour cream, sweet chili sauce

SALADS
Healthy Garden Salad (V, H)
Mixed green lettuce, cucumber, tomato, artichoke, bell pepper, radish,
Kalamata olives, lemon vinaigrette
Add-ons:  Falafel  QAR 10
    Grilled Chicken  QAR 20
    Chili-Garlic Sautéed Shrimp  QAR 25

Caesar Salad (G, D)
Romaine lettuce, parmesan dressing, croutons, shaved parmesan, anchovies
Add-ons:  Falafel  QAR 10
    Grilled Chicken  QAR 20
    Chili-Garlic Sautéed Shrimp  QAR 25

Caprese salad (D, H, V)
Cow mozzarella cheese, tomato, basil, olive oil, rocket lettuce,
cracked black pepper

Fattoush (G, D, V, H)
Lettuce, tomato, cucumber, mint, onion, radish, sumac, crispy bread,
lemon- pomegranate vinaigrette
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DAY MENU

All prices are in Qatari riyals. Please ask your waiter for any allergy requirements.
(N)  Nuts   (G)  Gluten   (E)  Eggs   (D)  Dairy   (S)  Sesame   (SH) Shellfish   (V)  Vegetarian Dish   (H)  Healthy Option



P O O L  L O U N G E

SANDWICHES/LIGHT BITES
All served with French fries or garden salad

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

Crowne Burger (G, E, S, D)
180 grams beef patty, cheddar cheese, gherkin, caramelized onion,
tomato, lettuce, mayonnaise

Falafel Wrap (D, G, S, N, V, H)
Crispy fried chickpea patties wrapped in saj bread, tomato, rocket lettuce,
tahini sauce, pickles

Steak Sandwich (G, E, S, D)
Australian beef striploin steak, caramelized onion-mushroom,
cheddar cheese, mayonnaise, tomato, lettuce, BBQ sauce

FROM OUR STONE OVEN
Pizza Margherita (G, D, V)
Tomato, mozzarella cheese, oregano

Pizza Pepperoni (G, D)
Tomato, mozzarella cheese, beef pepperoni, oregano

Pizza Tonnaro (G, D)
Tomato, tuna, onion, garlic, mozzarella cheese, oregano

Pizza Quatrro Stagioni (G, D)
Tomato, mozzarella cheese, turkey ham, black olives, mushrooms, artichoke, 
oregano

Pizza Quatrro Formaggio (G, D, V)
Tomato, 4 kinds of cheese, oregano

DESSERTS
Seasonal Fresh Fruit Platter (H, V)

Coupe de Glace (G, D, N, V)
Vanilla, Chocolate and Strawberry ice cream, red fruit compote, chocolate 
sauce whipped cream
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ليكوديتي
الونج

قائمة اليوم

ساندويش / قطع خفيفة
تقدم جميعها مع البطاطس المقلية أو سلطة الحديقة

كراون كلب ساندويش )غ، ب، أ(
خبز محمص أبيض أو بني، خس، صدر دجاج مشوي،

لحم رومي مقدد، بيض مقلي، طماطم، جبنة شيدر ومايونيز

كراون برجر )غ، ب، ح، أ(
180 جرام لحم بقري، جبنة شيدر، خيار، بصل مكرمل، 

طماطم، خس، مايونيز

راب الفالفل ) أ، غ، ح، ن، ص(
قطع حمص مقلية مقرمشة ملفوفة بخبز الصاج، طماطم، جرجير، خس،

صوص طحينة، مخلل

ساندوتش ستيك )غ، ب، ح، أ(
ستيك لحم بقري استرالي، بصل مكرمل، مشروم، جبنة شيدر، مايونيز،

طماطم، خس، صوص باربيكيو

من فرننا الحجري
بيتزا مارجريتا )غ، أ، ن(  
طماطم، جبنة موزاريال، زعتر

بيتزا بيبروني )غ، أ(
طماطم، جبنة موزاريال، بيبروني بقري، زعتر

بيتزا تونارو )غ، أ( 
طماطم، تونة، بصل، ثوم، جبنة موزاريال، زعتر

بيتزا كواترو ستاجيوني )غ، أ(  
طماطم، جبنة موزاريال، لحم ديك رومي، زيتون أسود، مشروم،

خرشوف، زعتر

بيتزا كواترو فورماجيو )غ، أ، ن(  
طماطم، 4 أنواع جبن، زعتر

حلويات
طبق فواكه موسمية طازجة )ص، ن(  

كوبيه دي جالس )غ، أ، ن، ص(  
آيس كريم فانيليا، شوكوالتة وفراولة، كومبوت فواكه حمراء،

صوص شوكوالتة كريمة مخفوقة
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)م( مكسرات  )ج( جلوتن  )ب( بيض  )ح( مشتقات الحليب  )س( سمسم  )أس( أسماك و حيوانات بحرية  )ن( نياتي  )ص( خيار صحي
كافة األسعار بالريال القطري. من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية.



ليكوديتي
الونج

قائمة اليوم

المقبالت
بروشيتا )ن، غ، أ(

طماطم، ثوم، جبنة بارميزان، ريحان، زيت زيتون

طبق مازة عربي بارد ) غ، ح، م، أ، ن، ص(
حمص، متبل، محمرة، تبولة، ورق عنب، خبز عربي

فالفل )غ، أ، ن(
فطائر الحمص المقلية وصلصة الطحينة

أسياخ ساتيه دجاج )غ، م، ح(
صلصة الفستق

وانتون الجمبري المقلي )غ، س(
صلصة الفلفل الحلو

بطاطس ويدجز متبلة )ن، أ(
كريمة حامضة، صلصة فلفل حلو

سلطة
سلطة الصحية )ن، ص(  

خس اخضر مشكل، خيار، طماطم، خرشوف، فلفل رومي، فجل،
زيتون كاالماتا، خل الليمون
فالفل 10 اإلضافات:  

دجاج مشوي 20     
روبيان مقلي بالفلفل الحار والثوم 25     

سلطة سيزر )غ، أ(
خس روماني، صلصة بارميزان، خبز محمص، بارميزان مبشور، أنشوجة

فالفل 10 اإلضافات:  
دجاج مشوي 20     

روبيان مقلي بالفلفل الحار والثوم 25     

سلطة الكابريزي )أ، ص، ن( 
جبنة موزاريال بقري، طماطم، ريحان، زيت زيتون،

جرجير، خس، فلفل أسود

فتوش )غ، أن، ص(  
خس، طماطم، خيار، نعناع، بصل، فجل، سماق،

خبز مقرمش، ليمون- خل رمان
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