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c o n t e n t s جدول احملتويات | 

B r e a k f a s t قامئة   الفطور | 

4  Continental Breakfast  | فطور كونتينينتال
4  American Breakfast  | فطور أمرييك
5  Spa Breakfast  | فطور السبا
5  Oriental Breakfast  | فطور رشيق
6-7  Breakfast À La Carte  |  الفطور حسب الطلب

10  Low Calorie  | املطبخ   اليحص   واخلفيف
10  Quick Bites  | وجبات   رسيعة
12-13  Cold and Hot Mezzeh  | املازة الباردة و املازات الساخنة
13  Machoui Specials  | وجبات من املشاوي املمتزية
14  Main Courses  |  أطباق   رئيسية
16  Asian Far Eastern Specialties  |  أطباق   ممزية   رشق   آسيوية
17  Pasta and Pizza  | املعكرونة و البيزتا
18  Desserts and Pastries  | احللويات

B e v e r a g e s قامئة   املرشوبات | 

22-23  Non Alcoholic Beverages  | املرشوبات الغري حكولية
22  Coffee and Tea  | القهوة و أصناف الشاي
22-23  Mineral Water and Soft Drinks  |  املياه املعدنية و مرشوبات غازية
23  Mocktails  |  كوكتيالت غري حكوليه
24-25  Alcoholic Cocktails  | قامئة   املرشوبات   الكحولية
25  Champagne  |  الشامبانيا
26-27  Wines  |  النبيذ
28-29  Spirits  | املرشوبات الروحية
29  Beers  |  البرية

A l l  Day  D i n i n g تناول الطعام طوال اليوم | 

8  Appetizers and Salads  | املقبالت و السلطات
8  Hot and Hearty Soup  | الشوربات الساخنة
9  Sandwiches, Wraps and Burgers  | السندويشات ،  اللفات  والبريغر

L at e  H o u r s  ساعات متأخرة | 

20  Appetizers and Salads  | املقبالت و السلطات
20  Sandwiches, Wraps and Burgers  | السندويشات ،  اللفات  والبريغر
21  Shawarma  | الشاورما
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Dear guest, 

Welcome to InterContinental Doha, the most iconic 
destination in the heart of Qatar. 

InterContinental Doha’s culinary experts  are delighted 
to bring a redefined In Room Dining menu featuring 
international, regional, and Far Eastern cuisine. 

Allow our team to provide a personalised dining 
experience and exquisite pairings, even for the most 
discerning palate. 

Press the Room Service button on your in-room telephone 
to place your order, and allow us to bring five-star dining 
to you. 

We accommodate and tailor each cuisine to suit all dietary 
restrictions. Therefore, should you have any intolerances 
or allergies, please let us know. 

We wish you a pleasant meal and an unforgettable stay at 
InterContinental Doha. 

w e l c o m e مرحبا | 

ضيوفنا ا ألعزاء، 

أهاَل و هساَل بمك يف فندق انرتكونتيننتال الدوحة
املاكن األكرث أيقونية يف قلب الدوحة.

ــدمي الحئــة  ــة بتق ــال الدوح ــخ يف انرتكونتيننت ــن الطب ــرشف األخصائي ي
طعــام خدمــة الغــرف مَعرفــة تمتــزي باملطبــخ العاملــي االٍقلــي و الــرشيق.

ٍامسح لفريق معلنا أن يقدم خدمة عشاء خشصية مع تنامغ رائع
حىت ٍاىل األذواق املمزية.

ميكنــمك اســتدعاء خدمــة الغــرف بالضغــط عــى الــزر املوجــود يف اهلاتــف 
يف غرفتــمك ٍاحمســوا لنــا أن نقــدم خدمــة 5 جنــوم لــمك.

حنــن نقــدم و نفصــل لك األطبــاق يك تناســب مجيــع محيتــمك الغذائيــة. 
ٍاذا اكن لديــمك أي حساســية مفرطــة مــن فضلــك ٍامســح لنــا أن نعــرف.

نمتىن لمك وجبة سعيدة و ٍاقامة غري منسية يف انرتكونتيننتال الدوحة
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B r e a k f a s t  p a c k a g e s قامئة   الفطور با قات الفطور | 

110 فطور كونتينينتال   ج، ح، م 

ــروت ، اجلــزر أو  ــب ف ــال ، الغري ــر الطازجــة الربتق ــن العصائ ــارمك م اختي
ــاس  عصــري االنان

ــش و  ــوي عــى )كرواســون و داني ــىت حتت ــة ال ــوزات املزنلي ــن املخب ســلة م
لفائــف اخلــز( أو اخلــز احملمــص )أبيــض او امســر(

النبــايت، العســل واملربيــات )الربتقــال و  تقــدم مــع الزبــدة أو المســن 
املمشــش( و  الفراولــة 

تشــكيلة احلبــوب: كــورن فليكــس، رقائــق األرز احملمــص، أوول بــران، 
ميوســي، الشــوفان أو حلقــات الســرييال بالفواكــه ،تقــدم مــع احلليــب 
الســاخن أو البــارد )اكمــل الــدمس، قليــل الــدمس، مــزنوع الــدمس أو حليــب 

ــا(  ــول الصوي ف

اختيارمك من الفاكهة: املوز أو الربتقال أو التفاح 

تشكيلة من القهوة الطازجة ، الشاي ، احلليب، الشكوالتة الساخنة 

130 فطور أمرييك    ج، ح، م، ب، ض  

اختيارمك لباقة فطور كونتينينتال مع اضافة: 

• 2 مــن البيــض الطــازج: مقــي،  مغمــور،  مســلوق، خمفــوق، جعــة أو بيــض 
عيــون )بيــض اكمــل أو بيــاض فقط(

ــر، المطــامط،  ــة البصــل ، الفط ــن االيت ٍاىل العج ــة اي م ــن إضاف • و ميك
ــل  ــدد، الفلف ــش املق اجلــن، رشاحئ حلــم احلب

• اختيــارمك مــن االطبــاق اجلانبيــة، رشاحئ حلــم البقــر املقــدد، جســق البقــر، 
جســق الدجــاج ، الفطــر ، المطــامط املشــوية، هــاش بــراون الفاصوليــا 

املطبوخــة 

• اختيــارمك مــن الفطائــر االمريكيــة، الوافــل عــى الطريقــة البلجيكيــة، 
التوســت الفرنــي تقــدم مــع رشاب القيفــب و ســلطة الفاكهــة

• طبــق مــن الفاكهــة املومسيــة الطازجــة )األنانــاس والبطيــخ والمشــام احللــو 
والبابايــا و الربتقال(

t h e  c o n t i n e n t a l  B r e a k f a s t   G, D, N    110

Freshly squeezed orange, grapefruit, carrot, or 
pineapple juice

Basket of house-made bakeries (croissant, Danish, bread, 
baguette) or toast (white, brown) 

served with butter, margarine, honey and jam (orange 
marmalade, strawberry and apricot)

Your selection of cereals: corn flakes, rice krispies, All-Bran, 
muesli, oatmeal, honey-fruit loops 

served with hot or cold milk (full cream, skimmed or
soy milk) 

Your choice of whole fruit: banana, orange, apple

Our selection of freshly brewed coffee, tea, milk, 
hot chocolate

t h e  a m e r i c a n  B r e a k f a s t   G, D, N, B, E              130

Your selection of “The Continental” breakfast with an 
addition of:

•	 Two	fresh	country	eggs:	fried,	poached,	boiled,	scrambled,	
omelette or sunny side (whole eggs or egg whites) 

•	 The	following	can	be	added	to	your	omelette:	onion,	
mushroom, tomato, cheese, turkey bacon, bell pepper

•	 Your	choice	of	side	orders:	beef	bacon,	beef	sausage,	
chicken sausage, mushroom, grilled tomato, hash brown, 
baked beans

•	 Choice	of	American	Pancakes,	Belgian	Waffles	or	French	
Toast, served with maple syrup, fruit salad

•	 Fresh	seasonal	fruit	plate	(pineapple,	watermelon,	sweet	
melon, papaya, orange)

Available daily from 6 am until 12 noon

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

 6،00 صباحا ٍاىل 12،00 ضهرا

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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B r e a k f a s t  p a c k a g e s قامئة   الفطور با قات الفطور | 

فطور السبا  ح، م، ض   130 

ــوت  ــع الت ــوز م ــر الطازجــة املثلجــة: امل ــالت العصائ ــن كوكتي ــارمك م • اختي
ــا ــاع أو ماجنــو مــع باباي ــوي و نعن ــاس مــع كي ــربي، أنان ال

• جعة حمرضه من 2 بياض البيض ومنكهة باآلعشاب 
وجبــة الشــوفان مــع  الفاكهــة املجففــة واحملــرضة مــع احلليــب مــزنوع 

ــدمس  ال

• طبــق مــن الفاكهــة املومسيــة الطازجــة )األنانــاس والبطيــخ والمشــام احللــو 
والبابايــا و الربتقال(

• اختيارمك من زبادي طبيىع أو قليل الدمس أو زبادي بنكهة الفواكة 

• اختيارمك من بران مافن أو خز حمقي محمص 

• اختيارمك من املرشوبات الصباحية الساخنة 

ــب  ــع حلي ــدم م ــن  تق ــة الاكفي ــوة مزنوع ــن الشــاي أو  القه ــارمك م • اختي
مــزنوع الــدمس أو رشاحئ  اللميــون

فطور رشيق    ج، ح، م  140

• اختيارمك من العصائر الطازجة الربتقال ، الغريب فروت ، اجلزر 
أو عصري االناناس 

• لبنة طازجة مع زيت الزيتون

• تشكيلة من األجبان العربية

• جعة الشكشوكة

• فول مدمس، مطامط، اخليار و الزيتون

• مناقيش اجلبنة والزعرت 

• احللوم املشوي

فالفل مع صلصة الطحينة

• اختيارمك من احلالوة، سادة أو شكوالتة  أو  بالفستق 

• سلة من اخلز العريب تقدم مع الزبدة والعسل واملربيات

• اختيــارمك مــن الشــاي، القهــوة أو الشــكوالتة الســاخنة تقــدم مــع حليــب 
• ســاخن  أو بــارد، قليــل الــدمس ، اكمــل الــدمس، مــزنوع الــدمس، رشاحئ 

اللميــون

t h e  s p a  B r e a k f a s t   D, N, E, G                          130 

•	 Your	choice	of	smoothie:	banana-raspberry,											
pineapple-kiwi-mint or mango-papaya

•	 2	egg	white	omelette	with	chives

•	 Bircher	muesli	made	with	skimmed	milk

•	 Fresh	seasonal	fruit	plate	(pineapple,	watermelon,	sweet	
melon, papaya, orange) 

•	 Natural,	low	fat	or	fruit	yoghurt

•	 Your	choice	of	bran	muffin	or	wheat	toast

•	 Your	selection	of	tea	or	decaffeinated	coffee	with	skimmed	
milk or lemon

t h e  o r i e n t a l  B r e a k f a s t   D, N, G, E             140  

•	 Freshly	squeezed	orange,	grapefruit,	carrot,	or	
pineapple juice

•	 Labneh	with	olive	oil

•	 Assorted	Arabic	cheese

•	 Shakshuka	omelette

•	 Foul	medames,	sliced	tomatoes,	cucumber	and	olives	

•	 Mini	cheese	and	zaatar	manakish

•	 Grilled	halloumi

•	 Falafel	with	tahini	sauce

•	 Halawi,	your	choice	of	plain,	chocolate	or	pistachio

•	 Arabic	bread	with	preserves,	butter	and	honey

•	 Your	selection	of	tea,	coffee	or	hot	chocolate	served	with	
hot or cold full cream milk, skimmed milk, lemon slices

Available daily from 6 am until 12 noon

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

 6،00 صباحا ٍاىل 12،00 ضهرا

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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B r e a k f a s t  à  l a  c a r t e الفطور حسب الطلب  | 

  40 عصائر الفاكهة الطازجة 
الربتقال، غريب فروت، جزر، بطيخ، أناناس، ماجنود آو فراولة

عصائر باردة  معلبة                                 25 
تفاح، أناناس، توت بري، كوكتيل الفاكهة، برتقال، ماجنو أو مطامط 

سلطة الفاكهة املومسية الطازجة                      45 
مزجي من الفاكهة الطازجة مع عصري الربتقال

طبق من الفاكهة املومسية الطازجة املقطعة     65 
أناناس، بطيخ، مشام، بابايا و برتقال 

احلبوب   ج، ح، م، خ                     25 
رقائق الذرة، رقائق األرز احملمصة، أوول بران، ميوسي،  وجبة الشوفان 
مع الفاكهة املجففة أو سرييال حلقات الفواكهة تقدم مع احلليب الساخن أو 

البارد) اكمل الدمس ، مزنوع الدمس أو حليب فول الصويا(

الزبادي  ح               20
زبادي طبييع، اكمل الدمس، نكهة الفواكه، قليل الدمس 

مرشوب الزبادي، عريان 

 65 سلة املخبوزات       ج، ح، م   
سلة منوعة من لفائف اخلز واملعجنات تمشل الدانيش، كرواسون، لفائف 
اخلز و اخلز احملمص، تقدم  مع املربيات و العسل والزبدة أو المسن 

النبايت  

الكعك: سادة أو شوكوالته أو سكر )القطعة(  ج، ح، ض      15 

كرواسون: زبدة أو جبنة أو زعرت أو شوكوالته )القطعة(    ج، ح              15 

 15 معجنات الدانيش: التفاح أو ممشش أو زبيب أو شكوالتة )القطعة(  ج، ح   

لفائف قرفة أو لفائف باملكرسات )القطعة(         15 

املافن: رقائق الشكوالتة أوالفانيال أو التوت أو املوز )القطعة(  ج، ح، ض     15

 10 اخلز احملمص: االبيض، القيحم أو خال من اجللوتن )القطعة( ج، ح، ض 

رغيف اخلز: كرافت الذرة، الذرة الذهبية، الحمق، اخلز الفرني 
)القطعة(  ج، ح، ض     10 

البيض   ض                             50 
بيض طازج حمرض باألسلوب الذي يريض ذوقمك: مقي، مغمور، م سلوق، 

خمفوق أو جعة  )بيض اكمل أو بياض فقط( و ميكن إضافة اي من االيت اىل 
العجة : البصل، الفطر، المطامط،  اجلن،  رشاحئ المحل املقدد و الفلفل 

تقدم مع اهلاش براون و المطامط املشوية مع اختيارمك من طبقن جانبين، 
رشاحئ حلم بقر أو احلبش املدخن، جسق البقرأو جسق دجاج  الفاصوليا 

املطبوخة، الفطر

Freshly Squeezed Fruit Juice   40 
Orange, grapefruit, carrot, watermelon, pineapple, 
mango, or strawberry

Chilled Juices 25 
Apple, pineapple, cranberry, fruit cocktail, orange, 
mango, or tomato juice

Seasonal Fruit Salad  V 45
Mixture	of	seasonal	fruits	and	orange	juice

Sliced Seasonal Fruit Platter  V 65 
Pineapple, watermelon, sweet melon, papaya, orange

Cereals  D, G, N, V 25
Corn flakes, rice krispies, All-Bran, muesli, oatmeal, 
honey-fruit loops, served with cold or hot milk (full cream, 
skimmed or soy milk)

Yoghurt   D, V 20 
Natural, full cream, fruit flavoured, low fat,
Drinking Yoghurt 

Bakery Basket  D, G, N, V  65
An assorted basket of bread rolls and pastries, 
including Danishes, croissant, assorted rolls and toast, 
served with preserves or honey and butter or margarine

Donuts: plain, chocolate, sugar (per piece) D, E, G, V 15

Croissants: butter, cheese, zaatar or pain au chocolat 
(per piece)  D, G, V, E  15

Danish Pastries: apple turn-over, apricot, raisin, 
chocolate twist (per piece) D, G, V, E  15

Cinnamon or Nut Rolls (per piece)  D, G, N, V, E 15

Muffins:	chocolate	chips,	vanilla,	berry,	
banana (per piece) D, E, G, V 15

Toast Bread: white, whole wheat or 
gluten free (per piece)  D, G, V, E 10

Loaf Bread: kraft corn, golden corn, wheat, 
French baguette (per piece)  G, V, E 10

Speciality Eggs  E  with add-ons  B, D 50
Fresh eggs prepared to your liking: fried, poached, boiled, 
scrambled or omelette (whole eggs or egg whites) 
The following can be added to your omelette: onion, 
mushroom, tomato, cheese, turkey bacon and bell pepper
Served with hash browns, grilled tomato and your choice of 
two side orders: beef bacon or turkey bacon, beef sausage 
or chicken sausage, baked beans, sautéed mushrooms

Available daily from 6 am until 12 noon

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

 6،00 صباحا ٍاىل 12،00 ضهرا

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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B r e a k f a s t  à  l a  c a r t e الفطور حسب الطلب  | 

Eggs “Benedict”  D, E, G 50
2 poached eggs on an English muffin, turkey bacon and 
hollandaise sauce

Eggs “Florentine”  D, E, G  50
2 poached eggs on an English muffin, spinach and 
hollandaise sauce

American Pancakes, Belgian Waffles or 
French Toast  D, E, G, V  55
American style pancakes, crispy golden waffles or vanilla 
French toast، served with maple syrup, berry compote, 
whipped cream and fresh seasonal fruit salad

Porridge  D, G, V                                                      35
Hot	oatmeal	with	your	choice	of	milk:	whole	milk,	
skimmed, soy milk

Selection of Cold Cuts  B, D, G  85
Chicken mortadella, beef mortadella with bell pepper, 
roast honey chicken, beef salami, pastrami
served with crackers, mustard, pickled cucumber, butter

Smoked Salmon Benedict  G, S, E, D  95 
2 poached eggs on olive oil toasted rye bread, 
horse radish cream and hollandaise sauce

Traditional Shakshuka  E, G, V   65 
Eggs, spicy tomato sauce, coriander served with 
Arabic bread

Homemade	Fruit	Compote		V		 	45
Your choice of prunes with orange flavour, apricots with 
Asian spices or lychees 

oriental

Fresh Labneh with Olive Oil  D, V  35

Foul	Medames	with	Garnishes		V			 	35

Grilled	Halloumi	Cheese	(6pcs)  D, V   50
Served with tomatoes, cucumbers and olives

Freshly	Baked	Homemade	Cheese	or	
Zaatar	Manakish		D,	V,	G	 	45
Served with vegetables and olives

Selection of Oriental Cheeses 
(Halloumi,	Baladi,	Nabilseh)		D,	V	 	50
Served with vegetables and olives

Cheese Kunafah  D, G       45

بيض »بنيديكت«        ج، ح، ض        50
بيضتان مغمورتان  باملاء عى خز محمص مع رشاحئ احلبش املقدد 

والصلصة اهلولندية
        

بيض »فلورنتن«        ج، ح، ض        50 
بيضتان مغمورتان  باملاء عى خز محمص مع السباخن والصلصة اهلولندية        

فطائر باناكيكس،  الوافل البلجييك ، توست فرنىس   ج، ح، ض       55
فطائر باألسلوب األمرييك، وافل مقرمش أو توست فرني بالفانيال

تقدم مع رشا ب القيفب، مرىب التوت، الكرميا املخفوقة و سلطة الفاكهة

العصيدة   ج، ح      35
دقيق الشوفان الساخن مع اختيارمك من احلليب اكمل الدمس أو مزنوع 

الدمس أو حليب الصويا

تشكيلة من اللحوم الباردة   ب، ج           85
حلم الدجاج مورتديال، حلم البقر مورتديال مع الفلفل احللو، الدجاج املشوي 

مع العسل، حلم البقر الساليم، بسطرمة  تقدم مع املكرسات و اخلردل 
واخليار املخلل و الزبدة

سملون مدخن "بنيديكت"   ج، س          95
بيضتان مغمورتان  باملاء عى خز محمص مع كرميا الفجل االبيض 

والصلصة اهلولندية

الشكشوكة التقليدية                                   65 
بيض، صلصة المطامط احلارة، الكزبرة، تقدم مع اخلز العريب

مرىَب الفاكهة املصنوعة يدويًا               45
اختيارمك من النكهات، الربقوق بنكهة الربتقال أو املمشش بنكهة التوابل 

األسيوية أو اخلوخ أو ليتىش

الفطور الرشيق

لبنة طازجة  مع زيت الزيتون   ح         35

فول مدمس مع التوابل   خ              35

جبنة حلويم مشوية  6 قطع   ح        50
تقدم مع طبق من رشاحئ المطامط واخلس واخليار والزيتون

مناقيش   طازجة التحضري باجلبنة أو الزعرت  ج، ح، خ       45
تقدم مع اخلرضاوات والزيتون

تشكيلة من األجبان العربية )حلوم أو عاكوي أو نابلسيه(   ح، خ       50
تقدم مع اخلرضاوات والزيتون

كنافة باجلبنة   ح           45

Available daily from 6 am until 12 noon

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

 6،00 صباحا ٍاىل 12،00 ضهرا

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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APPETIZERS & SALADS

Tomato Caprese  D, N, V   85     Side  40
Roma tomato & buffalo mozzarella slices, 
basil dressing 

Scottish Smoked Salmon  D, G, S  95
Served with green crisp mixed salad, 
horseradish cream and whole wheat toast

Tuna Tataki Salad  S   85
Baby spinach leaves, toasted black sesame, 
red onion relish

Caesar Salad  D, E, G, S   65     Side  35
Romaine lettuce, crispy large croutons, 
Parmesan cheese, Caesar dressing
Add grilled chicken breast 25

White & Red Quinoa Salad  D, V   65     Side  35
Fresh greens, crumbled feta cheese, 
aged balsamic vinegar

Shrimp & Avocado Salad  E, S 90
Papaya coriander salsa, cocktail sauce, confit 
cherry tomatoes

Niçoise Salad  E, S  85     Side  40
Mixed	seasonal	lettuce	tossed	with	potatoes,	
green beans, tuna fish, bell pepper, tomatoes, 
boiled egg, anchovies, black olives

HOT	&	HEARTY	SOUPS

Classic French Onion Soup Au Gratin  B, D, G  50
Onion broth traditionally served with cheese 
crouton

Oriental Lentil  G, V   50
Served with lemon wedges and oven dried 
croutons

Seafood Chowder  D, S   60
With saffron, cream, shrimp and calamari

Mediterranean		V	 	40
Seasonal vegetable broth

املقبالت و السلطات

اكبريزي بالمطامط   ج، ح                      85 / 40  
رشاحئ من المطامط مع املوز ريال الطازجة تقدم مع صلصة الرحيان

سملون مدخن اسكتلندي    س، ج      95
يقدم مع سلطة اخلرضوات املختلطة وصلصة الفجل احلار واخلز القيحم 

احملمص 

سلطة التونا عى طريقة التاتايك    س، ج                85
السباخن، المسسم االسود احملمص، صلصة البصل االمحر

سلطة السزيار   ج، ح، ض، م                          65 / 35
اخلس الروماين، قطع اخلز احملمص، جبنة البارمزيان مع 

الصلصة التقليدية
ميكن إضافة قطع من الدجاج املشوي  25

سلطة الكينوا البيضاء و امحلراء    ض، خ                             65 / 35
اعشاب خرضاء، جبنة الفيتا، خل البلمسي املعتق

سلطة الربيان و االفواكدو     ض، س                           90
صلصة البابايا و الكزبرة، صلصة الكوكتيل، مرىب المطامط الكرزية

سلطة  النيسواز    س، ض               85 / 40
تشكيلة من اخلس املومسي، مع البطاطس، الفاصولياء اخلرضاء، مسك 

التونا، الفلفل احللو، المطامط، البيض املسلوق، األنشوفة، الزيتون األسود

الشوربات الساخنة

شوربة البصل الفرنسية غراتان    ج، ض  50 
مرق البصل ختدم مع خز اجلن احملمص

شوربة العدس   ج، خ                                             50
ختدم مع رشاحئ اللميون و اخلز احملمص

تشوودير مثار البحر    ح، س                             60
الصعفران، الكرميا، الربيان و الاكالمار

 
الشوربة املتوسطية    خ                                       40 

مرق اخلضار املومسي

Available daily from 6 am until 12 midnight

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

11:00 صباحا ٍاىل 12:00 منتصف الليل

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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SANDWICHES,	WRAPS	&	BURGERS

Philly Steak  B, D, G, E   80
Grilled beef tenderloin, cream cheese, sautéed onions, 
tomato in a soft baguette with French fries

Grilled Vegetable Ciabatta  D, G, N, V, E  70
Grilled	Halloumi	cheese,	eggplant,	zucchini,	tomato,	
onion compote, homemade basil pesto with 
seasonal salad

Italian Wrap  D, G, N, V    70
Buffalo mozzarella, lettuce, homemade basil pesto with 
seasonal salad

Texas Wrap  D, G     65
Flour tortilla, grilled Cajun chicken, cheddar cheese, 
guacamole, sour cream with French fries

Vegetarian Burger  G, V, E, D   65
Mashed	potato,	tomato,	lettuce,	gherkins,	chilli	relish	
with seasonal salad

The Club  D, E, G  80
Toasted triple decker sandwich with chicken, egg, 
turkey bacon, lettuce, tomato with French fries

Char-grilled Black Angus Beef Burger   B, D, E, G, N   95
250 grams of Angus beef burger, onion compote, 
turkey bacon, gherkins, Romaine lettuce, tomato with 
French fries

Chicken Burger  E, G, N    70
Breaded fried chicken burger, sautéed mushroom, 
tomato, garlic sauce with French fries

السندويشات ،  اللفات  والبريغر

سندويش حلم الفيالدلفيا    ج، ب، ح        80
قطع المحل املشوية، كرمية اجلبنة، البصل املقى، المطامط بداخل اخلز 

الفرني الطازج و البطاطا املقي

سندويش شياباتا باخلرضوات املشوية    ح، خ    70
جبنة حلوم مشويه، الباذجنان، الكوسا والمطامط، البصل املشوي، صلصة 

الرحيان و سلطة مومسية 

اللفة اإليطالية    ح، خ، ج           70
جن املوز ريال، خس، الرحيان، صلصه البيستو و سلطة مومسية 

لفائف التكساس    ج، ح         65
تورتيال الدقيق، الدجاج املشوي مع الاكجون، 

جن الشيدر، صلصة الغوااكمويل، الكرمية احلامضة و البطاطا املقي

برغر اخلضار    ض، خ، ج, ح               65
بطاطا مهروسة، المطامط، خس، الصلصة احلارة و سلطة املومس

السندويش املتعدد الطبقات     ج، ض، ح       80 
ثالث طبقات من اخلز احملمص، الدجاج املشوي، البيض املسلوق، حلم 

احلبش املقدد، اخلس، المطامط والبطاطا املقي

برغر المحل املشوى عى الفحم )حلم بقر أنغوس(     ج، ب، ح، م     95
برغر من حلم بقر أنغوس )250 مج( ، البصل املشوي، حلم احلبش املقدد، 

اخليار املخلل، اخلس الروماين، المطامط و البطاطا املقي

برغر الدجاج     م، ج         70
رشحية من برغر الدجاج املقي املغىط باخلز،  مع الفطر املشوي 

والمطامط املشوية ويقدم مع صلصة الثوم و البطاطا املقي

Available daily from 6 am until 12 midnight

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

11:00 صباحا ٍاىل 12:00 منتصف الليل

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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LOW CALORIE

Rocca Salad  V   65
Rocca, fennel, mushroom and artichoke salad 
with lemon dressing

Grilled Vegetable Salad  D, V    65
Marinated	with	balsamic	vinegar,	served	with	feta	cheese

Water Tuna Sandwich  E, S   70 
Boiled eggs, oregano and sun-dried tomatoes,
light lemon dressing

Grilled Corn-fed Chicken Breast    100 
Served with steamed vegetables and boiled potatoes

Poached Salmon Fillet  S   120 
Steamed rice and basil & tomato sauce

Seasonal Fruit Salad  V   45
Mixture	of	seasonal	fruits	with	orange	juice	

QUICK	BITES

Spicy Deep Fried Chicken Wings  G  65
Served with hot barbecue sauce, French fries

Dynamite Shrimps  S, G, E  90
Served with honey mustard spicy sauce

Vegetable Crudités & Cheese Croquettes  E, V, D, G  65
Crunchy vegetable sticks, crispy leaves, cocktail sauce, 
fried cheese croquettes & apple chutney

Deep Fried Calamari  S, G, E   75
Breaded calamari rings, homemade tartar sauce

Chinese Spring Roll  G  65
Vegetables stuffed in filo pastry, sweet chili sauce

Antipasti Platter  B, D, G  85
Selection of cold cuts, cheese, grissini, olives, 
olive tapenade

Surf and Turf Skewers  B, S  75                                                                                                                   
Marinated	grilled	shrimps	and	beef	tenders,	pineapple	
salsa, homemade Peri Peri sauce                    

املطبخ   اليحص   واخلفيف

سلطة اجلرجري   خ      65
اجلرجري، الشومر، الفطر وسلطة اخلرشوف مع صلصة اللميون

سلطة اخلرضوات املشوية   خ، ح                65 
اخلرضوات املتبلة مع صلصة خل البلمسيك وتقدم مع جن الفيتا 

سندويش التونا   س، ض    70
البيض املسلوق و  األوريغانو  والمطامط املجففة وصلصة اللميون املخففة 

صدر الدجاج املشوي   خ             100 
يقدم مع وخرضوات مطهوة عى البخار مع البطاطس خفيفة السلق 

فيليه السملون املسلوق    س         120 
يقدم مع األرز املطهو عى البخار وصلصة الرحيان و المطامط اخلفيفة 

سلطة الفاكهة الطازجة    خ         45 
مزجي من الفاكهة الطازجة  ممزوجة  بعصري الربتقال

وجبات   رسيعة

أجنحة الدجاج املقلية جيدًا    ج     65 
تقدم مع صلصة الباربيكيو احلارة و البطاطا املقي

ربيان داينامايت     ج، س، ض               90       
تقدم مع صلصة العسل و اخلردل احلارة

خرضوات نيئة و جبنة كروكيت    خ، ض، ح، ج         65 
أصابع اخلرضوات املقرمشة مع صلصة الكوكتيل، جبنة كروكيت مقي 

و مرىب التفاح

الاكالماري املقلية جيدًا    ج، س، ض             75                          
طبق من حلقات الكالماري املقي جيدًا وتقدم مع صلصة الرتتار الهشرية

لفائف اخلضار    ج          65
خليط من اخلرضوات احملشوة ىف املعجنات وتقدم مع صلصة  المتر 

و صلصة الفلفل احلار احللو

طبق من املقبالت    ب، ض، ح           85
تشكيلة من اللحوم الباردة، اجلن، غريسيين، الزيتون، تابيناد الزيتون

كباب رشق أسيوي     ب، م، س         75 
أسياخ من المحل وامجلربي تقدم مع صلصة االناناس و البريي بريي

a l l  d a y  d i n i n g  |  تناول الطعام طوال اليوم 

Available daily from 6 am until 12 midnight

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

6:00 صباحا ٍاىل 12:00 منتصف الليل

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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COLD	MEZZEH

Hummus		N,	V		 	35
Cooked and mashed chickpeas, blended with tahini, 
olive oil, lemon juice, lemon salt, garlic

Hummus	Bil	Lahme		B,	N		 	50
Mashed	chickpeas	served	with	minced	beef,	
pomegranate sauce and pine nuts

Moutabal		N,	V			 	35
Char-grilled aubergine dip, mixed with tahini, garlic

Vine Leaves  V    35
Rolled vine leaves stuffed with vegetables, rice, onion, 
parsley, olive oil, pomegranate sauce

Labneh Bil Toum  D, N, V   35
Strained yoghurt, mixed with garlic, mint, 
olive oil, walnuts

Shanklish  D, V   35
Soft fermented Arabic cheese, mixed with tomato, 
onion, fresh herbs, olive oil

Moussaka		V			 	35
Deep fried aubergines, cooked in tomato sauce
with onions, chickpeas

Fattoush  G, V   40
Classic crispy bread salad with tomato, cucumber, 
radish, rocca, watercress, romaine lettuce 
served with sumac spice and lemon dressing

Tabbouleh  V  40
The famous Lebanese salad with finely chopped parsley 
bulgur, onions, tomato, tossed with lemon oil dressing

املازة الباردة

محص    م، خ                                              35 
مع زيت الزيتون 

محص باللحمة    م، خ، ب                                 50 
يضاف علهيا المحل البقري املفروم و دبس الرمان مع املكرسات والصنوبر

مــتـبـل    م، خ                                             35 
الباذجنان املشوي عى الفحم واملخلوط مع الطحينة والثوم 

ورق العنب   خ                                        35 
حمشوة باخلرضوات واألرز والبصل والبقدونس ومطهوة مع زيت الزيتون 

وعصري الرمان

لبنة بالثوم   ح، م                                35 
لبنة خملوطة مع الثوم والنعناع وزيت الزيتون واجلوز

شنلكيش   ح                                   35  
جبنة عربية لينه خملوطة مع المطامط والبصل واألعشاب 

الطازجة وزيت الزيتون

مسقعة   خ، م                                   35 
باذجنان مقي جيدا ومطبوخ مع صلصة المطامط والبصل وامحلص

فتوش   ج، خ                                     40 
سلطة عربية متنوعة اخلرضوات  مع  قطع  اخلز احملمص و دبس الرمان 

تبولة  خ                                      40 
 بقدونس مفروم فرما نامعا ومطامط وبصل وبرغل. متبلة بعصري

اللميون وزيت الزيتون

a l l  d a y  d i n i n g  |  تناول الطعام طوال اليوم 
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        5018 9866

6:00 صباحا ٍاىل 12:00 منتصف الليل

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       



13

HOT	MEZZEH

Meat	Sambousek		G,	N	 	40
Pastries filled with minced lamb and pine nuts

Meat	Kebbeh		G,	N			 	40
Minced	lamb,	crushed	wheat	and	pine	nut	balls

Spinach Fatayer  G, N, V  40
Pastries filled with spinach and onion

Cheese Rekakat  D, G   40
Pastries filled with cheese and parsley

Oriental Chicken Wings  G    65
Grilled chicken wings marinated 
with Arabic spices and lime

MACHOUI	SPECIALS				

Oriental	Mixed	Grill		B,	D,	G,	E	 	150
Chicken shish taouk, lamb kofta, beef shish kebab 
and lamb chops, served with garlic sauce and
French fries or rice

Shish Taouk  D, E  110
Garlic & lemon marinated grilled chicken, tomato 
served with garlic sauce and French fries

Traditional Beef Shawarma  B, G, N, E   
Sandwich 70
Platter 100
Shredded beef, tahini sauce, tomato and lettuce 
served in a rolled arabic bread with French fries 
and garlic sauce

Traditional Chicken Shawarma   G, N, E 
Sandwich 70
Platter 100
Shredded chicken, tahini sauce, tomato and lettuce
served in a rolled Arabic bread with French fries 
and garlic sauce 

املازات الساخنة  

مسبوسك باللحمة   ج، م              40 
معجنات حمشوة بالمحل املفروم والصنوبر

كبة باللحمة    ج، م                           40 
كريات من الكبة والحمق املطحون حمشوة بالمحل املفروم والصنوبر

فطائر بالسباخن   خ، م                        40 
فطائر حمشوة بالسباخن  والبصل

رقاقات باجلبنة    ج، ح                  40 
معجنات حمشوة باجلبنة والبقدونس 

أجنحة الدجاج   ج            65 
أجنحة الدجاج املشوية واملتبلة بالهبارات العربية واللميون

وجبات من املشاوي املمتزية

تشكيلة مشاوى رشقية    ب، ح، ج            150 
شيش طاووق و كفتة و شيش كباب و ريش غمن تقدم مع البطاطس 

املقلية أو األرز االبيض وصلصة الثوم

شيش طاووق   ح                             110
قطع الدجاج املتبلة بالثوم واللميون والمطامط، املشويه عى الفحم  

وتقدم مع البطاطس املقلية وصلصة الثوم 

شاورما حلم     ب،  ج، م    
 70 سندويش  
طبق  100

يقدم مع البطاطس املقلية و صلصة الثوم

شاورما  دجاج    ج، م                           
        70 سندويش  
طبق  100

يقدم مع البطاطس املقلية و صلصة الثوم

a l l  d a y  d i n i n g  |  تناول الطعام طوال اليوم 

Available daily from 6 am until 12 midnight

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
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خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء
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MAIN	COURSES

Char-Grilled	Hammour	Fillet		D,	S	 		120
Locally caught hammour with lemon herb butter sauce

Grilled	Mixed	Seafood	Skewers		S	 	150 
Hammour,	Prawns,	Salmon,	with	tomato	&	basil	sauce

Grilled	Herb	Jumbo	Prawns		D,	S	 	170 
With lemon butter sauce

Grilled Rock Lobster  D, S
500 grams     220
1000 grams   380
With garlic-herb butter 

Rib Eye Steak  B   195
320 grams, char-grilled Black Angus rib eye steak

T-bone Steak  B   220
450 grams, New York Strip and a fillet in one cut. 
Char-grilled over an open flame

Lamb Feast        140
Slow roasted French cut lamb rack with herbs and spices

Grilled Salmon Fillet  N, S   130 
With pesto sauce

Roasted Free Range Baby Chicken     100
With paprika and garlic

Tenderloin  B    195
250 grams, char-grilled Black Angus Beef Tenderloin    

Side dishes: 15
Steamed garden vegetables,  V
Steamed rice,  V
Green salad,  V
French fries,  V
Mashed	potatoes		D,	V

Please choose your sauce:
Natural jus with herbs  B                                                   
Mushroom	sauce		B																																																				
Pepper sauce  B                                                   

أطباق   رئيسية

فيليه اهلامور املشوي    س، ح    120 
مسك اهلامور احملي مع اعشاب اللميون وصلصة الزبدة 

أسياخ من مثار البحر املختلطة املشوية    س   150 
هامور و مجربي  و سملون  مع صلصة المطامط والرحيان

مجربي جامبو  مشوي باألعشاب والتوابل     س، ح    170 
مع صلصة الزبدة واللميون

الكركند  املشوي    س، ح
500 مج       220  
1000 مج                                                          380 

مع زبدة األعشاب والثوم

    195 ستيك الضلع املشوي    ب   
320 مج  

 220 حلم ستيك تكساس    ب 
450مج  

قطعة حلم من نيويورك مشوية عى الفحم وعى نار قوية

وجبة حلم اخلروف    140
اضالع  حلم خروف  مشوي عى نار خفيفة ومنّكه باألعشاب والتوابل

فيليه السملون املشوي    س، م       130 
يقدم مع صلصة البيستو )أوراق الرحيان و الصنوبر واجلوز والثوم وجن 

البارمزيان وزيت الزيتون(

دجاج صغري من املزرعة إليمك مبارشة     100 
مع الفلفل األمحر والثوم

   195 حلم بقر األنغوس الطري املشوي     ب 
250مج       

أطباق جانبية:                             15 
خضار مسلوقة

أرز مسلوق
سلطة خرضاء
البطاطا املقي

البطاطا املهروسة

ٍاختيار الصلصة:
العصري الطبييع مع األعشاب    ب 

صلصة الفطر    ب
صلصة الفلفل االسود    ب

a l l  d a y  d i n i n g  |  تناول الطعام طوال اليوم 
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B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive
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خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر
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ASIAN FAR EASTERN SPECIALTIES

Hyderabadi	Dum	Biryani		D,	E,	G		 	110
Fragrant basmati rice cooked with 7 different spices, 
boiled egg, choice of chicken or lamb 

Shrimp Biryani  S                    120
Aromatic basmati rice dum cooked with shrimp, 
herbs and spice powders 

Indian Tiger Prawn Curry  D, S  120
Flavourful tiger prawns, onions, tomato, spices

South Indian Vegetable Curry  D, V   85
Flavourful curry from a combination of spices including 
coriander, cumin, turmeric, cayenne, cinnamon

Dhal Curry  D, V                85
Lentils curry, tomato, chilies, spices

Bombay Chicken Curry  D   110
Curry spiced chicken, onion & tomato gravy, ginger & 
garlic paste, chili, spices

Tandoori Naan (2 pieces)  G    25
A traditional soft Indian flatbread made in
the tandoori oven.

Chinese	Chow	Mein		E,	G,	S		 	90
Cantonese egg noodles with chicken, shrimp, 
vegetables, shiitake mushroom

Yangzhou Fried Rice  E, G, S       80 
Seafood and diced vegetables, served wrapped in 
spring onion omelette and condiments

All curries served with white rice and condiments

أطباق   ممزية   رشق   آسيوية

طبق بريياين هايدراباد اللذيذ واخلاص بنا    ج, ح       110 
أرز بمسيت مطبوخ مع 7 أنواع  من الهبارات املختلفة وبيض مسلوق وما 

ختتارونه من دجاج أو حلم خروف

بريياين امجلربي         120 

اكري امجلربي المنري اهلندي     س, ح             120 

اكري نبايت هندى     خ, ح           85 

اكري العدس  مع اخلرضوات     ح, خ          85 

اكري الدجاج    ح               110 

تيندوري نان   )قطعتن(     ج          25 

طبق شو من الصيين     س، ض         90  
نودلز بالبيض مع دجاج ومجربي وخرضوات وفط

أرز يانغزو املقي المنوذيج     ض، س، ج          80 
مع مثار البحر واخلرضوات املهروسة يقدم ملفوف بعجة البصل وتوابل

لك أطباق الاكري تقدم مع أرز أبيض و توابل

a l l  d a y  d i n i n g  |  تناول الطعام طوال اليوم 
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PASTA & PIZZA

PASTA 
Select your own favourite pasta and sauce:

Pasta  E, G 
Tagliatelle, spaghetti or penne

Sauce
Bolognese: 
beef ragout served with Parmesan cheese  B, D   75

Pomodoro:
tomato sauce served with Parmesan cheese  D, V 75

Carbonara: 
beef or turkey bacon, eggs, mushroom, 
and Parmesan cheese  D, E, B   75

Arrabbiata: 
spicy tomato sauce  V       75

Neptune: 
seafood and lobster sauce  S, D    90

Add chicken or vegetables to your pasta  10

PIZZA  B, D, G   90
Available from 12:30 pm to 3:30pm 
and from 7:00 pm to 10:30 pm

Create your own pizza with a choice of 3 of the 
following toppings: turkey ham, mushroom, 
beef salami, green pepper, tomato, sweet corn, 
artichokes, olives, red onion

Any additional topping       9

املعكرونة و البيزتا

املعكرونة
اختيارمك من املعكرونة و الصلصة املفضلة:

املعكرونة     ض، ج
التالياتي، السباغييت أو البيين

ألصلصة
 بولونزي: 

حلم البقر املفروم خيدم مع جن البارمسان   ب، ح     75  

بومودورو، صلصة المطامط خيدم مع جن البارمسان   ح، خ    75

اكربونارا: 
حلم بقر أو حبش مقَدد، بيض، 

الفطر خيدم مع جن البارمسان     ب، ح، ض   75   

أرابياتا: 
صلصة المطامط احلارة    خ    75  

نبتون: 
صلصة الكركند و مثار البحر   ح، س     90

ميكن إضافة قطع من الدجاج أو اخلضار  10

   90 البيزتا     ب، ح، ج   
متاح يومًيا من الساعة 12:30 مساًء وحىت 3:30 مساًء

ومن الساعة 7:00 مساًء إىل 10:30 مساًء
                     

ْانشاء البيزتا اخلاص بك من اختيار ثالث ٍاضافات ، رشاحئ احلبش، 
الفطر، ساليم البقر، الفلفل األخرض، الذرة، األريض شويك، الزيتون، 

البصل األمحر

أي ٍاضافة                                 9
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ORIENTAL PASTRIES

Oum Ali  D, G, N   45
Classic Arabic warm dessert made with croissants,
crunchy nuts

Mouhalabieh		D,	G				 	45
Milk	pudding	made	of	rice	flour	and	sugar

Selection of Arabic Sweets  D, G, N   45

DESSERTS	&	ICE	CREAM

Chocolate Truffle Cake  D, E, G  45
Chocolate pearls, vanilla & raspberry sauce

Crème Brûlée  D, E, V  45
Raspberry Chantilly 

California Style Cheese Cake  D, E, G, V   45
Blueberry compote, marinated berries, raspberry coulis

Fruit Tart  G, D, V      45
Sweet short crust, crème pâtissière, glazed fresh fruits 
and berries 

Tiramisu  D, E, G, V                                                   45
Coffee soaked lady fingers, cocoa powder, whipped 
mascarpone 

Chocolate	Mousse		D,	E,	V									 					45
Mango	coulis,	cocoa	powder	

Selection of Ice Cream & Sorbets  45
Ice creams: chocolate, strawberry, vanilla  D, E
Sorbets: Lemon, mango, raspberry

Banana Split  D, E, N   50
Vanilla ice cream, chocolate sauce, toasted almond flakes, 
crème Chantilly   

Sliced Fruit Platter   65
Orange, papaya, pineapple, sweet melon, watermelon

CHEESES

European Cheese Selection  D, G, N                             65 
Edam, Emmental, Danish Blue, Brie
Served with crackers, grapes, walnuts and fig chutney

d e s s e r t s  &  p a s t r i e s احللويات | 

احللويات الرشقية   

أم عي حلوى عربية كالسيكية ساخنة     ج, ح, م             45  

مهلبية  )كرمية احلليب(    ج، ح                                   45

تشكيلة من احللويات العربية     ج، ح، م                 45 

احللويات والبوظة

كعكه شكوالتة تروفيل     ج, ح, ض                     45

كرمي بروليه    ج, ح, ض                    45 

كعكة اجلبنة عى طريقة اكليفورنيا     ج, ح, ض                45 

تارت الفاكهة                                                       45 

ترياميسو     ج, ح, ض                        45 

موس الشوكوالته مع صلصة املاجنو    ج, ح, ض                 45 

تشكيلة من األيس كرمي  أو سوربيه أيس كرمي                           45 
األيس كرمي, الشوكوال, الفراولة, الفانيال    ح, ض    

سوربيه أيس كرمي, اللميون, املانغو, التوت الرَبي

بنانا سبليت    ح, ض            50 
شوكوال, مو مع أيس كرمي شكوالتة و كرمية قشدية وصلصة الشوكوالتة 

تشكيلة من رشاحئ الفاكهة املومسية الطازجة                              65 
برتقال، أناناس، بابايا، مشام، بطيخ

األجـبـان

تشلكية من  األجبان األوروبية و العاملية     ح, ج, م                65 
ايدام ، اميينتال ، اجلن االزرق  و جبنة الربي  تقدم مع املكرسات والعنب 

واجلوز و مرىب التن

Available daily from 11 am until 12 midnight

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866
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األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء
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APPETIZERS & SALADS

Tomato Caprese  D, N, V   85     Side  40
Roma tomato & buffalo mozzarella slices, 
basil dressing 

Scottish Smoked Salmon  D, G, S  95
Served with green crisp mixed salad, 
horseradish cream and whole wheat toast

Caesar Salad  D, E, G, S   65     Side  35
Romaine lettuce, crispy large croutons, 
Parmesan cheese, Caesar dressing
Add grilled chicken breast 25

QUICK	BITES

Eggs “Benedict”  D, E, G 50
2 poached eggs on an English muffin, turkey bacon 
and hollandaise sauce

Spicy Deep Fried Chicken Wings  G  65
Served with hot barbecue sauce, French fries

Dynamite Shrimps  S, G, E  90
Served with honey mustard spicy sauce

LOW CALORIE

Grilled Vegetable Salad  D, V    65
Marinated	with	balsamic	vinegar,	served	with	
feta cheese

SOUP

Oriental Lentil  G, V   50
Served with lemon wedges and oven dried croutons

SANDWICH	&	BURGERS

The Club  D, E, G  80
Toasted triple decker sandwich with chicken, 
egg, turkey bacon, lettuce, tomato with 
French fries

Char-grilled Black Angus Beef Burger   B, D, E, G, N   95
250 grams of Angus beef burger, onion 
compote, turkey bacon, gherkins, Romaine 
lettuce, tomato with French fries

Chicken Burger  E, G, N    70
Breaded fried chicken burger, sautéed 
mushroom, tomato, garlic sauce with French fires

l a t e  h o u r s ساعات متأخرة | 

املقبالت و السلطات

اكبريزي بالمطامط     ج، ح                      85 / 40   
رشاحئ من المطامط مع املوز ريال الطازجة تقدم مع صلصة الرحيان

سملون مدخن اسكتلندي     س، ج      95 
يقدم مع سلطة اخلرضوات املختلطة وصلصة الفجل احلار واخلز القيحم 

احملمص 

سلطة السزيار   ج، ح، ض، م                          65 / 35 
اخلس الروماين، قطع اخلز احملمص، جبنة البارمزيان مع الصلصة 

التقليدية
ميكن إضافة قطع من الدجاج املشوي  25  

وجبات   رسيعة

50 بيض »بنيديكت«        ج، ح، ض     
بيضتان مغمورتان  باملاء عى خز محمص مع رشاحئ احلبش املقدد 

والصلصة اهلولندية

أجنحة الدجاج املقلية جيدًا    ج          65  
تقدم مع صلصة الباربيكيو احلارة و البطاطا املقي

ربيان داينامايت     ج، س، ض         90   
تقدم مع صلصة العسل و اخلردل احلارة

املطبخ   اليحص   واخلفيف

سلطة اخلرضوات املشوية    خ، ح                  65 
اخلرضوات املتبلة مع صلصة خل البلمسيك وتقدم مع جن الفيتا

الشوربات الساخنة

شوربة العدس    ج، خ                                             50      
ختدم مع رشاحئ اللميون و اخلز احملمص

السندويشات و البريغر

السندويش املتعدد الطبقات     ج، ض، ح                      80  
ثالث طبقات من اخلز احملمص، الدجاج املشوي، البيض املسلوق، حلم 

احلبش املقدد، اخلس، المطامط والبطاطا املقي

برغر المحل املشوى عى الفحم ،حلم بقر أنغوس     ج، ب، ح، م     95 
برغر من حلم بقر أنغوس )250 مج(، البصل املشوي، حلم احلبش املقدد، 

اخليار املخلل، اخلس الروماين، المطامط و البطاطا املقي

برغر الدجاج     م، ج               70 
رشحية من برغر الدجاج املقي املغىط باخلز،  مع الفطر املشوي 

والمطامط املشوية ويقدم مع صلصة الثوم و البطاطا املقي

Available daily from 12 midnight until 6 am

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

12:00 منتصف الليل 6:00 صباحَا

ي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  
ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء
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l a t e  h o u r s ساعات متأخرة | 

SHAWARMA

Traditional Beef Shawarma  B, G, N  Sandwich  70                    
 Platter  100
Shredded beef, tahini sauce, tomato and 
lettuce served in a rolled Arabic bread with 
French fries and garlic sauce

Traditional Chicken Shawarma   G, N  Sandwich  70                    
 Platter  100
Shredded chicken, tahini sauce, tomato and 
lettuce served in a rolled Arabic bread with 
French fries and garlic sauce 

PASTA 

Select your own favourite pasta and sauce:

Pasta  E, G 
Tagliatelle, spaghetti or penne

Sauce
Bolognese: 
beef ragout served with Parmesan cheese  B, D   75

Pomodoro: 
tomato sauce served with Parmesan cheese  D, V 75

MAIN	COURSES

Grilled Salmon Fillet  N, S   130 
With pesto sauce

Roasted Free Range Baby Chicken     100
With paprika and garlic

Tenderloin  B    220
250 grams, char-grilled Black Angus Beef Tenderloin    

DESSERTS	&	ICE	CREAM

Chocolate Truffle Cake  D, E, G  45
Chocolate pearls, vanilla & raspberry sauce

Sliced Fruit Platter   65
Orange, papaya, pineapple, sweet melon, watermelon

الشاورما

سندويش 70   شاورما  حلم     ب، ج  
طبق 100   

يقدم مع البطاطس املقلية و صلصة الثوم

سندويش 70          شاورما  دجاج     ح، ج  
  طبق 100 

يقدم مع البطاطس املقلية و صلصة الثوم

املعكرونة

اختيارمك من املعكرونة و الصلصة املفضلة:

املعكرونة    ض، ج
التالياتي، السباغييت أو البيين

ألصلصة
بولونزي:

حلم البقر املفروم خيدم مع جن البارمسان    ب، ح     75  

بومودورو:
صلصة المطامط خيدم مع جن البارمسان     ح، خ    75  

أطباق   رئيسية

فيليه السملون املشوي      س، م                   130 
يقدم مع صلصة البيستو )أوراق الرحيان و الصنوبر واجلوز والثوم وجن 

البارمزيان وزيت الزيتون(

دجاج صغري من املزرعة إليمك مبارشة                     100 
مع الفلفل األمحر والثوم

حلم بقر األنغوس الطري املشوي   250مج     ب             220 

احللويات والبوظة

كعكه شكوالتة تروفيل      ج، ح، ض                     45 

تشكيلة من رشاحئ الفاكهة املومسية الطازجة                              65  
برتقال، أناناس، بابايا، مشام، بطيخ

Available daily from 12 midnight until 6 am

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

12:00 منتصف الليل 6:00 صباحَا

ي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  
ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء

     5018 9866       
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FRESHLY	BREWED	COFFEES

Americano Coffee, Decaffeinated Coffee, 
Single Espresso, Turkish Coffee  30

Cappuccino,	Hot	Chocolate,	Café	Latte,	
Double Espresso  35

TEAS

Black Tea, English Breakfast Tea, Earl Grey Tea  30
Green	Tea	(Jasmine,	Mint	or	Japanese)	 	30
Herbal	Infusion	(Chamomile	or	Peppermint)	 	30

All teas and coffees are served with hot or 
cold full cream milk, skimmed milk, low fat 
milk, soya milk or lemon slices

NON-ALCOHOLIC	DRINKS																																																			

Mineral	Water	 Small												Large	
Local Still Water   15                   25 
Perrier Sparkling Water   25                   35
S. Pellegrino Sparkling Water  25                   35

Freshly Squeezed Fruit Juice  40
Carrot,	Lemon	Mint,	Lemonade,	Mango,	
Orange, Pineapple, Strawberry, Watermelon

Chilled Juices  25 
Apple,	Cranberry,	Fruit	Cocktail,	Mango,	
Orange, Pineapple, Tomato 

Milkshakes		D																																																					 	40	
Banana, Chocolate, Strawberry, Vanilla 

Smoothies  D                                                               40 
Banana-raspberry,	Mango-papaya,	Pineapple-
kiwi-mint 

Lassi  D                                                                     40 
Sweet,	Salty,	Mango	Lassi

Ice Tea                                                                           30 
Lemon, Peach

Hot	or	Cold	Milk	(full	or	skimmed)	 	30

B e v e r a g e s  | قامئة   املرشوبات 

القهوة املعتقة

القهوة االمريكية, قهوة مزنوعة الاكفين, اسربيسو, قهوة تركية       30 

اكبتشينو, شوكوالته ساخنة, قهوة الالتيه, اسربيسو مزدوج            35 

أصناف الشاي             

شاي اسود, شاي اجنلزيى, ايرل جراى       30 
 شاي اخرض, شاي اليامسن, شاي بالنعناع الطازج, الشاي الياباين   30 
شاي األعشاب,  البابوجن , شاي النعناع الربي   30 

مجيع أنواع القهوة و الشاي تقدم مع  حليب خسن او حليب بارد 
)اكمل الدمس، خايل الدمس، قليل الدمس، حليب فول الصويا  أو 

رشاحئ الميون(

املرشوبات الغري حكولية

احلجم الصغــري  احلجم الكبري املياه املعدنية   
 25   15 مياه مقطرة حملية  
  35  25 مياه برييه  فوارة 
  35    25 مياه سان بيللغرينو فوارة 

عصائر طازجة                                                           40  
جزر، لميون، بنعناع، لميون،ماجنو، برتقال، أناناس، فراول، بطيخ

عصائر معلبة      25 
تفاح، التوت الربي، فاكهة مشلكة، ماجنو، برتقالل، اناناس، 

مطامط عصري 

ميلك شايك    ح      40 
شوكوالته، فراوله، فانيليا أو املوز

العصائر املثلجة    ح     40 
املوز مع التوت الربي االمحر أو  املاجنو مع بابايا أو  اناناس 

مع كيوي و نعناع   

اليس    ح     40  
ماحل أو حمى بالسكر أو اليس باملنجو

  30 الشاي املثلج، ايس يت،         
لميون او شاي مثلج بنكهة اخلوخ

حليب خسن او حليب بارد اكمل أو قليل الدمس     30 

B-Beef, D-Dairy, E-Eggs, G-Gluten, N-Nuts, S-Seafood, V-Vegetarian
Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

س- حيتوي عى أمساك،  م- حيتوي عى مكرسات، ح- حيتوي عى حليب خ- حيتوي عى 
خضار،  ج- حيتوي عى جلوتن،  ض- حيتوي عى بيض،  ب- حيتوي عى حلم بقر

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء
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B e v e r a g e s  | قامئة   املرشوبات 

MOCKTAILS	 	40

Caribbean Sun
Orange juice, lemon juice, half mango, half banana

Shirley Temple
Ginger ale, grenadine, simple syrup

Sun Riser
Orange juice, lemon juice, grenadine, soda water

Virgin Piña Colada
Pineapple juice, coconut cream, lime juice

Tropical Fruit Punch
Pineapple juice, guava juice, orange juice, lime juice

Virgin	Mojito
Lime juice, lime wedges, mint leaves, ginger ale

COFFEE	BASED	MOCKTAILS

Iced Latte  35
Espresso, milk, sugar syrup

Iced	Café	Mocha		 	35
Espresso, milk and chocolate syrup topped 
with whipped cream

Freddo Cappuccino  40
Double Espresso, milk and sugar syrup 
served on crushed ice

SOFT DRINKS

Pepsi,	Diet	Pepsi,	7up,	Diet	7up,	Mirinda,	
Ginger Ale, Tonic Water, Soda Water   20

Red Bull Energy Drink, Red Bull Energy Drink 
Sugar-Free     35

40 كوكتيالت غري حكوليه   
                                

اكريبيان صن
عصري الربتقال مع اللميون واملاجنو واملوز

شرييل تميبل
اجلزنبيل الغازي مع عصري الرمان والسكر السائل

صن رايز
عصري الربتقال مع اللميون و عصري الرمان  و الصودا

فريجن بيناكوالدا
عصري االناناس مع كرميه جوز اهلند و عصري اللميون

تروبياكل فروت بانش
عصري االناناس مع اجلوافه و الربتقال و اللميون

فريجن موخيتو
عصري اللميون مع رشاحئ اللميون والنعناع و اجلزنبيل الغازي

كوكتيالت القهوه

ايس التيه             35
اسربيسو مع حليب و سكر سائل

ايس مواك              35 
اسربيسو مزدوج مع احلليب وصلصة الشوكوالته والكرميه املخفوقه

 40 فريدو اكبتشينو 
اسربيسو مزدوج مع احلليب والسكر السائل والثلج املجروش

مرشوبات غازية                                    

بيبي، دايت بيبي، سفن اب، دايت سفن اب، مريندا برتقال، 
جنجر أيل، ماء الصودا، ماء التونك     20 

مرشوب الطاقة ريد بو، مرشوب الطاقة ريد بول خايل من السكر    35 

Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive

        5018 9866

األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء
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BUBBLY	COCKTAILS	 	85	

Bellini
Sparkling Wine, Crème de Pêche, Archers 
Peach Schnapps

Japanese Typhoon
Sparkling	Wine,	Midori,	Lime	Juice

LIQUEUR	COFFEE

Hot	Shot	 		70
Single Espresso, Galliano, Cream

Vodka Espresso   70
Single Espresso, Vodka, Cointreau, Sugar Syrup

Private Dining Special    70 
Cointreau,	Bailey’s,	Crème	de	Cacao,	Hot	Coffee,	
Whipped Cream

CLASSIC COCKTAILS

Bloody	Mary					 		85
Vodka, Tomato Juice, Worcestershire Sauce, 
Lemon Juice, Tabasco, Celery, Salt

Daiquiri     85
Rum, Lime Juice, Sugar Syrup

Dry	Martini				 	85
Beefeater Gin, Dry Vermouth

Old Fashion      85
Whiskey, Angostura Bitters, Sugar

Long Island Iced Tea   130
Gin, Rum, Tequila, Vodka, Triple Sec, 
Lemon Juice, Pepsi

Bullfrog  130
Gin, Rum, Tequila, Vodka, Blue Curaçao, Red Bull 

Mai	Tai		 	85
Dark Rum, Pineapple Juice, Orange Curaçao, 
Orgeat Almond Syrup

Margarita			 	85
Tequila, Triple Sec, Lime Juice

Mojito	 	85
Rum,	Sugar	Syrup,	Lime	Juice,	Mint	Leaves,	
Soda Water

a l c o h o l i c  B e v e r a g e s  | قامئة   املرشوبات   الكحولية 

كوكتيالت فَوارة                                                            85  

بليين 
النبيذ الفَوار، كرمية اخلوخ وأررشز شنابس اخلوخ

تايفون ياباين
النبيذ الفَوار، ميدوري و عصري اللميون

قهوة بالليكري

 70 الكوكتيل الساخن     
اسربيسو و جاليانو وكرمية

فوداك اسربيسو                     70  
اسربيسو و فوداك و كوانرتو مع قليل من حملول السكر

   
كوكتيل خدمة الغرف اخلصويص                              70  

كوانرتو بيلزي كرمية الاكاكو قهوة ساخنة وكرمية القشدة

كوكتيالت كالسيكية

بالدي مريي                                                         85
فوداك و عصري المطامط و عصري اللميون وملح  و الصلصة احلارة 

دايكريي                                                                85
رام و عصري اللميون وحملول السكر 

85 دراى مارتيىن                                               
بيفيرت جن  و دراي فريموث )مارتيىن أبيض(

 85 أولد فاشن                                                           
ويسيك، أنغستورا، سَكر

لوجن ايالند أيس ىت                                              130
 فوداك و جن و  رام  و تريبل سيك و عصري لميون و بيبي

بول فروغ                                                                  130
جن، رام، تاكيال، بلو كوراساو، مرشوب الطاقة ريد بول

ماي تاي                                                         85 
رام  و عصري أناناس كوراساو برتقال  ورشاب اللوز

مارجريتا                                                          85
تيكيال و تريبل سيك و حامض اللميون

موهيتو                                                          85
رام  و حملول السكر و حامض اللميون وأوراق النعناع 

Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive
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األسعار مجيعها بالريال القطري وىه شاملة للك يشء
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CLASSIC COCKTAILS

Piña Colada   85
Rum, Coconut Cream, Pineapple Juice, 

Kamikaze   70
Vodka, Lemon Juice, Blue Curaçao

B52   70
Kahlua, Bailey's, Cointreau

SPECIALITY COCKTAILS

Mango	Cinnamon	Margarita	 	85
Tequila,	Triple	Sec,	Lime	Juice,	Mango	Chunks,	
Cinnamon Syrup

Ginger Cosmopolitan  85
Vodka, Triple Sec, Cranberry Juice, Lemon 
Juice, Ginger
                            
 Glass Bottle 
CHAMPAGNE	 	 1485
Basserat	de	Bellefon,	Cuvée	des	Moines,	
Brut Light Gold, fruity, with rich and varied 
aromas

Moët	Chandon	Brut	Imperial		 385	 	1925
Delicate and well balanced with a sense of 
harmony and mellowness

Dom Pérignon      5060 
Famous taste of tropical fruits, berries and 
citrus aromas 

Lanson Rosé Brut    1925
Pink and creamy with aroma of winter 
strawberries, yeast and spice

Laurent-Perrier    1815
Well defined, subtly rounded with expressive 
flavour

Laurent-Perrier Rosé    2750
Intense fruity flavours, clean, well-defined 
and slightly sharp, with aroma of freshly 
picked red berries

Moët	&	Chandon	Magnum		 		 3740
Active bubbles, with a subtle suggestion of 
flowers, vanilla, grapefruit and bread

Veuve Clicquot  1925
Soft, rather sweet, with a creamy toffee 
character on the nose  
 

كوكتيالت كالسيكية

بينا كوالدا                                                        85  
رام  و حليب جوز اهلند و عصري أناناس أنغوستورا

اكمياكزي                                                                    70
فوداك, عصري اللميون, بلو كوراساو

ب52                                                                         70 
اكهلوا, بايلزي, كوانرتو

كوكتيالت ممزية

مارجريتا مع املانغو و القرفة                                         85 
تيكيال, تريبل سيك, حامض اللميون, قطع املانغو, رشاب القرفة

كومسوبوليتان مع الزجنبيل                                                      85 
فوداك, تريبل سيك, عصري التوت الربي, حامض اللميون, الزجنبيل

  اكس   زجاجة
الشامبانيا

باسريات دي بيلفون و كوفية دي مونيس  بروت               1485 

1925     385 موي شوندون بروت امبرييال 

 5060 دوم برينيون   

1925 النسون روز بروت  

1815 لورون بريييه  

  2750 لورون بريييه روزيه  

 3740 موي شوندون ماغنوم   

فوف لكيكو   1925  

a l c o h o l i c  B e v e r a g e s  | قامئة   املرشوبات   الكحولية 

Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive
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WHITE	WINE		 Glass	 Bottle

Canaletto, Pinot Grigio, Italy  55  330
Floral aroma, with fresh fruit flavours

Table	Mountain	Chenin	Blanc,	South	Africa	 65	 300
Light and lively, fresh and delicate, with 
fruity aromas 

Table	Mountain	Sauvignon	Blanc,	South	Africa	 	65	 	300
Elegant and crisp, it explodes with ripe 
tropical fruit and zesty aromas of cut grass 

Louis Eschenauer, Chardonnay, France 65  300
Rich, with notes of acacia flowers, fresh 
butter, pineapple and tropical fruit

Casa Silva Reserva, Sauvignon Blanc, Chile    420
Floral aromas mixed with notes of pink grape 
fruit and orange comfiture

Jacob’s Creek Reserve Chardonnay, Australia    615
Aromas of bright citrus and apple flavours

Chateau Ksara Blanc de Blancs, Lebanon   660
Light bodied wine smouldering with smoke 
and citrus flavours

Mouton	Cadet,	Baron	P.	De	Rothschild,	France		 		 	660
Fruity bouquet rich in roundness and complexity

Pouilly Fuisse, Bouchard Aine & Fils, France    945
Rich and luscious wine with hazelnuts and 
grilled almond aromas

Pouilly-Fume, Les Ombelles, France    770
Dry, strong flavour, opulent and rich

اكس  زجاجة النبيذ األبيض  

اكناليتو، بينو غرجييو، ٍايطاليا                               55  330  

300   65 تيبل موانتن تشينن بالنك ، جنوب أفراقيا 

 300 تيبل موانتن  سوفينيون بالنك، جنوب أفراقيا  65  

300 لويس ايزهناور شاردوناى فرنسا          65 

اكزا سيلفا  سوفنيون بالن  ريزيرفا شيي    420

615 جاكوب كريك ريزيرف شاردونيي أسرتاليا   

كسارا بالن  دي بالن ،لبنان    660

660 موتون اكديه بارون يب دي روتس شيلد فرنىس  

945 بويي فويس )بوشارد اين( فيلس فرنىس  

770 بوييه فوميه يل زومبيل فرنىس  

a l c o h o l i c  B e v e r a g e s  | قامئة   املرشوبات   الكحولية 

Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive
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RED WINE  Glass Bottle

Casa Silva Reserva, Cabernet Sauvignon, Chile  85  440
Dark cherries and vanilla aromas with fruity 
flavour

Table	Mountain	Merlot,	South	Africa	 65	 	300
Ruby red wine with hints of raspberry, cherry 
and spices

Table	Mountain	Shiraz,	South	Africa		 65	 	300
Deep red ripe berry aromas with a hint of vanilla

Anakena, Bio Bio, Pinot Noir, Chile 100  470
Medium	bodied	with	soft	raspberry,	plum	
and cherry fruit, a touch of spice and a hint 
of caramel

Chianti, Fontella, Italy 70 330
Delightful ripe berry aroma with delicious 
cherry flavour and a smooth finish 

Château Lamarsalle, St. Emilion, France   580
Raspberry flavour with lovely bouquet

Mouton	Cadet,	Baron	P.	de	Rothschild,	France	 	 	660
Fresh, firm wine with attractive cherry and 
liquorice notes 

Saint Nicolas De Bourgueil, Cabernet Franc, France  550
Lovely bouquet with coffee and cherry flavours

زجاجة النبيذ األمحر  اكس  
                                                                                    
440    85 اكزا سيلفا ريزيرف, اكبريين سوفينيون شيي  

تيبل موانتن مريلوث جنوب أفريقىي   65   300 

  300    65 تيبل موانتن شرياذ جنوب أفريقىي  

470      100 أناكينا بيو بيو بنتو نوير شيى 

330   70 كيانيت فونتيال ايطالىي 

580 شاثو المارسال سان امييليون فرنىس  

موتون اكديه بارون يب دي روتس شيلد فرنىس    660

550 سان نيكوالس دي بورغييه دي بوغكيي اكبرين فرنك فرنىس    

SPARKLING WINES 

Varichon & Clerc, Chardonnay Brut  70  330
Well balanced, delicate bouquet 
with long lasting sparkles

ROSÉ WINE 

Rosé D'Anjou, France 70  330
Well balanced and harmonious with ripe fruits, 
apricot and cherry aromas 

Mateus	Rosé,	Portugal		 	 	330
Fresh and seductive wine with fine and 
intense bouquet complemented by a soft and 
slightly fizzy finish

النبيذ الفوار 

فاريشون لكريك، شاردونيه بروت                        70  330

النبيذ الوردي
                                                                      

  330   70 روزي دوجنو فرنسا 

ماتيوس روزي برتغال     330 

a l c o h o l i c  B e v e r a g e s  | قامئة   املرشوبات   الكحولية 
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APERITIF Shot  Bottle
Martini	Bianco	 60	 	1155	
Martini	Rosso	 60	 	1155
Martini	Extra	Dry	 	 1155
Campari   60  1155

LIQUEUR
Amaretto 60
Bailey's  60
Tia	Maria		 65
Kahlua   65
Drambuie  60
Cointreau  65
Grand	Marnier		 75
Midori		 65
Sambuca  60
Peach Schnapps  60 

VODKA Shot Bottle
Absolut Blue 60   1300
Smirnoff Blue  (750ml) 60  1155
Smirnoff Red  60  1300
Stolichnaya  60  1300
Grey Goose  95  1750

GIN
Beefeater  60  1250
Bombay Sapphire  65  1300
Gordon's  60  1300
Tanqueray  65   1430

RUM
Bacardi White 60  1250 
Bacardi Gold  60   1300
Captain	Morgan	(750ml)	 60	 	1300	
Malibu	(700ml)	 60	 	1155	

TEQUILA
Jose Cuervo White  (750ml) 60  1050
Jose Cuervo Gold  (750ml) 60  1050

ARAK
Ksarak   (750ml) 65  1045
El	Massaya		(750ml)	 60	 	880

a l c o h o l i c  B e v e r a g e s  | قامئة   املرشوبات   الكحولية 

اكس  زجاجة    آبريتيف  
1155  60 مارتيين أبيض  
1155 مارتيين أمحر                                                    60 
1155 مارتيين إكسرتا دراى                                             60  
1155 مكباري                                                             60  

ليكيور
أماريتو                                                             60
60 بيليس  

تيا ماريا  65   
65 اكوال   
60 درامبوى 
كوينتريا   65
75 غراند مارينري  
65 ميدور  

سامبواك   60                                              
60 اخلوخ املسكر 

اكس  زجاجة فوداك                                                       
1300  60 أبسلوت بلو 
1155 مسرينوف بلو  ) 750 م (                                         60 
1300 مسرينوف ريد                                                   60     
1300 ستولشنايا                                                        60   

  1750 غراي غوز                                                           95     

جن
1250  60 بيفيرت 
1300   65 بومباي سفري 
1300   60 جوردونز  
1430 تانكريى                                                        65 

رام
1250 باكردي أبيض   60  
1300 باكردي ذهىب   60  
1300   60 اكبنت موجان ) 750 م (  
1155 ماليبو ) 750 م (   60  

تيكيال
1050   60 خويس كويرفو أبيض ) 750 م (  
1050   60 خويس كويرفو ذهىب ) 750 م (  

عرق
1045  65 كسارا  ) 750 م (  
880 املسايا ) 750 م (   60  

Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive
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WHISKEY	

Bourbon  Shot Bottle
Jack Daniel’s  70  1400
Jim Beam  60  1300
Canadian Club  (750ml)  60  1155

Blended
J&B Rare 60  1300
Johnnie Walker Red Label   60  1050
Dewar’s White Label   (750ml) 60  1300
Famous Grouse  60  1300
Johnnie Walker Black Label  85  1750
Chivas Regal 12 years   85  1750
Johnnie Walker Gold Label 18 years   (750ml) 165    2145
Jameson Irish Whiskey  70  1760

الويسيك

زجاجة  بوربن   اكس 
1400  70 جاك دانيلز 
جمي بمي   60    1300
اكناديان كالب  60  1155

خملوط
ج ، ب رار  60   1300
جوين والكر أمحر  60    1050 
ديوارز وايت اليبل    60    1300  
فاميوس غراوس    60      1300  
جوين والكر أسود    85   1750  
شيفاز ريغال 12 سنة    85   1750  
جوين والكر ذهيب 18 سنة     165    2145 
جاميسون ويسيك ايرلندي    70    1760  

BEER

Heineken					 	 	55
Corona                        55
Budweiser                    55
Foster’s            55

البرية 

هينيكن                                                    55
كورونا    55
بادوايزر                                                  55
فوسرت                                               55

Above prices are in Qatari Riyals and all inclusive
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