


Pairing the right flavours can elevate your dining experience. 
Find the right beer to accompany your food and you’ll taste perfection.

FOOD & BEER GO HAND IN HAND

Tip: Make your taste buds 
happy by taking a sip of  
beer before and after your 
taste of food.

SIP.
SHARE. 
SAVOUR.





All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 
(A) Alcohol / (S) Shellfish / (M) Mustard / (N) Nuts / (F) Fish / (B) Beef / (D) Dairy / (G) Gluten / (E) Egg / (Ss) Sesame and their products / (So) Soybeans / (V) Vegetarian

V, D, E, G
Apple Ginger Chutney   

V, D, E, M
Mayonnaise, Cocktail Sauce, Remoulade,
Curry Mayonnaise, Wasabi Mayonnaise or Samurai Sauce 

A, S, E, G, M
Remoulade Sauce 
Best with KWAK 

E, G, D, M
Wasabi Mayonnaise 

E, G, D, B, Ss
White Sesame Bun, Lettuce, Tomato, Onion 
Marmalade, Cheddar Chees
Homemade BBQ Sauce
Top it up with Bacon & Mushrooms 115

B, G, D
Caramelized Onions, Tomato,
Honey Mustard Dressing, Rocket Leaves,
Parmesan Shavings & Steak Fries  

Signature Dish B, E, G, D, M
Homemade Pickles & Dijon Mustard 
Best with HOEGAARDEN

G, A, M
Fruity BBQ sauce & Belgian fries

S, G, E, M
Garlic aioli & lemon

B, E, G, S, D, N, M
Bitterballen, Cheese Croquettes, 
Gratinated Half Shell Mussels, 
Fish Fingers, Cheese, 
Mixed Nuts, Vegetable Crudité, 
Olive Tapenade, Bread Sticks 

D, V, N, G
Thyme Honey, Dried Fruits, Walnuts, Crackers 





S, G, Ss
Avocado, Sesame & Soy 

B, E, M
Truffle Mayonnaise, Green Leaves 
& Crispy Bread  

D, V, G
Truffle & Crispy Bread  

S, G, E, A, M
Rouille Sauce & Baguette  

S (  

G, E, D, M
Parmesan Shavings, Anchovies & Croutons
With Chicken 75
With Shrimps (S) 85

D, V, M
Beetroot, Mixed Leaves, Honey & Mustard Dressing 

D, V
Red Onions, Bocconcini, Green Leaves & Balsamic 

V, M
Belgian Endives, Artichoke Hearts 
& Honey Mustard Dressing 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 
(A) Alcohol / (S) Shellfish / (M) Mustard / (N) Nuts / (F) Fish / (B) Beef / (D) Dairy / (G) Gluten / (E) Egg / (Ss) Sesame and their products / (So) Soybeans / (V) Vegetarian



Carrot, Leek, Celery, Parsley, Onion S

Classic with White Wine S, A

Classic with White Wine, Garlic, Cream S, A, D

Classic with Garlic, Tomato & Herbs S

Classic with Hoegaarden, Cream & Blue Cheese S, A, D, G

Onion, Chili, Tomato, Cumin S

Ginger, Lemon Grass, Chili, Coriander & Coconut Milk S

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 
(A) Alcohol / (S) Shellfish / (M) Mustard / (N) Nuts / (F) Fish / (B) Beef / (D) Dairy / (G) Gluten / (E) Egg / (Ss) Sesame and their products / (So) Soybeans / (V) Vegetarian



S
Potatoes, Marinated Fennel & Chimichurri Sauce 

S, D, G
Cherry Tomatoes, Baby Spinach, Shaved Parmesan  

S, D
Green Asparagus, Mashed Potatoes, Anchovies & Paprika Sauce 

S, D, B
Truffled Savoy Cabbage, Beef Bacon & Carre Potatoes 

S, E, M
Lemon & Harissa Mayonnaise 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 
(A) Alcohol / (S) Shellfish / (M) Mustard / (N) Nuts / (F) Fish / (B) Beef / (D) Dairy / (G) Gluten / (E) Egg / (Ss) Sesame and their products / (So) Soybeans / (V) Vegetarian



All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 
(A) Alcohol / (S) Shellfish / (M) Mustard / (N) Nuts / (F) Fish / (B) Beef / (D) Dairy / (G) Gluten / (E) Egg / (Ss) Sesame and their products / (So) Soybeans / (V) Vegetarian

G, E, D
Creamy Vegetable Ragout & Garden Salad

B, A, G, E, D, M
Creamy Mashed Potatoes  
 

B, G, D
Seasonal Vegetables, Roasted Potatoes, Mushroom or Peppercorn Sauce

B, D, G, A, M
Rocket Leaves, Belgian Fries, Onion Rings & Garlic Herb Butter 

B, D, G, M
Potato Stoemp, Snow Peas, Rich Gravy, Beef Au Jus, Grain Mustard

B, G, E, D, M
Belgian Fries, Side Salad & Mushroom Sauce 

G
Rosemary Potatoes, Grilled Vegetables, Honey & Thyme sauce

G, M
Sautéed Vegetables, Roasted Potatoes, Paprika Sauce





All prices are in Qatari Riyals and all inclusive
(A) Alcohol / (S) Shellfish / (M) Mustard / (N) Nuts / (F) Fish / (B) Beef / (D) Dairy / (G) Gluten / (E) Egg / (Ss) Sesame and their products / (So) Soybeans / (V) Vegetarian

V, G, D, E

V, D, E, G, N
Strawberry Ice Cream & Marshmallows

V, G, D, E
Berry Compote  

V, D, G, E
Warm Chocolate Sauce, Vanilla Ice Cream

V, D, E, G
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All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

Pilsen, Alc/vol. 8.5%

Strong Pale Ale, Alc/vol. 8.4%

Blonde Pale Ale, Alc/vol. 6.0%

Dark Abbey beer, Alc/vol. 8.0%

Blonde Ale, Alc/vol. 8.0%

Brown Ale, Alc/vol. 7.0%

Dark Ale, Alc/vol. 9.0%

Strong Pale Ale, Alc/vol. 8.5%

Alc/vol. 3.6%

Alc/vol. 3.6%

Alc/vol. 3.6%

Alc/vol. 6%

Alc/vol. 4.5%



All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

gls btl  
CHARDONNAY

gls btl  
SAUVIGNON BLANC

gls btl  
SAUVIGNON BLANC

gls btl  
PINOT GRIGIO 

btl  
SAUVIGNON BLANC

 btl  
VIOGNIER 

btl
BURGOGNE ALIGOTE

btl  CHARDONNAY

btl
RIESLING 

gls btl
GRENACHE, MERLOT

gls btl
CABERNET SAUVIGNON

gls btl
MALBEC

gls btl
SANGIOVESE 

gls btl
PINOT NOIR 

btl
BONARDA

btl
SHIRAZ, GRENACHE

btl
PINOT NOIR

btl
TEMPRANILLO

btl
CABERNET SAUVIGNON

btl
CORVINONE, RONDINELLA, CORVINA



All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

gls btl
MILLESIMATO BRUT

gls btl
PROSECCO

gls btl
ROSÉ D ANJOU

btl
ROSÉ WINE

btl

btl



All prices are in Qatari Riyals and all inclusive
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All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

  

Gin, extra dry vermouth

Vodka, tomato juice, fresh lemon juice, Worcestershire 
sauce, tabasco, salt & pepper

Citron Vodka, Triple Sec, fresh lime juice

Vodka, fresh orange juice

Whisky, sweet vermouth, Campari

Gin, sweet vermouth, Fernet Branca

Vodka, coffee liquor, coffee, simple syrup

Vodka, coffee liquor, cream on top

Tequila silver, Cointreau, fresh lime juice

White rum, simple syrup, fresh mint, fresh lime juice, 
soda on top

Rum, fresh pineapple juice, coconut milk

Dark rum, Campari, simple syrup, fresh lime juice, 
fresh pineapple juice

Gin, egg white, fresh lemon juice, raspberry syrup

Gin, fresh lemon juice, simple syrup, soda water

Vodka, fresh lime juice, ginger beer

Bourbon, simple syurp, angostura bitter

Gin, sweet vermouth, Campari

Campari or Aperol, sparkling wine, top of soda

Vodka, elderflower syrup, sparkling wine, top of soda

Whisky, egg white, fresh lemon juice, simple syrup

Amaretto Disaronno, fresh lemon juice, egg white, 
simple syrup

Rum, fresh lime juice, simple syrup

Dark Rum, white rum, almond syrup, Cointreau, 
fresh lime juice 



All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

Orange, Pineapple, apple and ginger   

Carrot, celery, apple, ginger   

Cucumber, lemon, apple, celery

Mango, pineapple, lemon, grapefruit 



   



تتماشى نكهة الطعام مع مذاق البيرة بشكل كبير
يمكن أن يؤدي إقران النكهات المناسبة إلى ارتقاء تجربة تناول الطعام.

اختر البيرة المناسبة لطعامك وستتذوق طعم� مثالي�.

مــن  رشــفة  تنــاول  نصيحــة: 
البيــرة قبــل وبعــد تــذوق الطعــام 
النكهــات. بأطيــب  لتســتمتع 

دليل اقتران الطعام بالبيرة





70  V, D, E, G      كروكيت الجبن
صلصة شاتني التفاح والزنجبيل

35  V, D, E, M      بطاطس بلجيكية
مايونيز، صلصة كوكتيل، 

ريموالد، مايونيز الكاري، 
مايونيز الوسابي أو صلصة ساموراي

85  A, S, E, G, M      سمك وبطاطس
صلصة ريموالد

KWAK مذاقه مثالي مع كواك

75  E, G, D, M     دجاج وبطاطس
مايونيز الوسابي

95 E, G, D, B, Ss      بي بي سي هاوس بيف برج
خبز مع سمسم أبيض، خس، 

طماطم، مرمالد البصل، جبنة شيدر 
وباربيكيو صنع المطعم

زيادة اللحم المقدد والفطر  115

85    B, G, D      ستيك ساندويش
بصل مكرمل، طماطم، صلصة الخردل بالعسل، جرجير، بارميزان 

مبشور، البطاطس المقلية  

75  B, E, G, D, M        “طبقنا الخاص ”بيتيربالين
مخلل صنع المطعم وخردل ديجون

HOEGAARDEN مذاقه مثالي مع هوغاردن

45   G, A, M       أجنحة دجاج
صلصة باربيكيو فاكهية وبطاطس بلجيكية

50  S, G, E, M      حبار مقلي
صلصة الثوم والليمون

أطباق للمشاركة

165  B, E, G, S, D, N, M      طبق من المقبالت المشّكلة
بيتيربالين، كروكيت الجبن، بلح البحر مع الغراتان، أصابع السمك، جبن 

مكسرات مشكلة، مقبالت الخضار، هريس الزيتون، أصابع الخبز

90  D, V, N, G       طبق الجبن
عسل الزعتر، فواكه مجففة، جوز، مقرمشات

ا»سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب 
(S) يحتوي على قشريات؛ (N) يحتوي على مكسرات؛ (F) يحتوي على سمك؛ (D) يحتوي على منتجات الحليب؛ (G) يحتوي على غلوتين؛ (E) يحتوي على بيض؛ (Ss) يحتوي على 

السمسم ومشتقاته؛ (So ) يحتوي على فول الصويا؛ (V) مناسب للنباتيين.





 65  G, E, D, M     سلطة سيزر
رقائق البارميزان، ا�نشوفة، والخبز المحمص 

مع دجاج 75
S مع جمبري

65  D, V, M   سلطة جبن الماعز
شمندر ، أوراق خضراء مشكلة، صلصة الخردل بالعسل

 65  D, V     سلطة طماطم الهيرلوم
بصل أحمر، جبنة بوكونسيني، أوراق خضراء، بلسميك

 55  V, M     سلطة الحديقة
هندباء برية، قلوب الخرشوف، صلصة الخردل بالعسل

حساء

45  D, V, G حساء الفطر الكريمي    
كمأ، خبز مقرمش

55  S, G, E, A, M      حساء ثمار البحر
صلصة الروي، وخبز فرنسي

75  S, G, Ss     تونة ترتار
أفوكادو، سمسم، صويا

80  B, E, M      كارباتشيو لحم البقر
مايونيز الكمأ، أوراق خضراء، خبز مقرمش

المحار

(٦) ١٠٥/(١٢) ١٩٠                          S   محار أيرلندي

85

ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب 
(S) يحتوي على قشريات؛ (N) يحتوي على مكسرات؛ (F) يحتوي على سمك؛ (D) يحتوي على منتجات الحليب؛ (G) يحتوي على غلوتين؛ (E) يحتوي على بيض؛ (Ss) يحتوي على 

السمسم ومشتقاته؛ (So ) يحتوي على فول الصويا؛ (V) مناسب للنباتيين.



 165 ١ كيلو من بلح البحر مع البطاطس المقلية البلجيكية  
S   كالسيكي - جزر، كراث، كرفس، بقدونس، بصل

S, A   نبيذ أبيض - كالسيكي، نبيذ أبيض

S, A, D   ثوم وكريمة – كالسيكي، نبيذ أبيض، ثوم، كريمة

S   بيض المتوسط – كالسيكي، ثوم، طماطم، أعشاب�البحر ا

S, A, D, G   بيرة – كالسيكي، هوجاردن، كريمة وجبنة زرقاء

S   ماساال - بصل، فلفل حار، طماطم، كمون

S   تايالندي – زنجبيل، عشب الليمون، فلفل حار، كزبرة وحليب جوز الهند

ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب 
(S) يحتوي على قشريات؛ (N) يحتوي على مكسرات؛ (F) يحتوي على سمك؛ (D) يحتوي على منتجات الحليب؛ (G) يحتوي على غلوتين؛ (E) يحتوي على بيض؛ (Ss) يحتوي على 

السمسم ومشتقاته؛ (So ) يحتوي على فول الصويا؛ (V) مناسب للنباتيين.



 120  S   سلمون مشوي
بطاطس حلوة مشوية، شمر متبل، صلصة تشيميشوري

100  S, D, G   بلح البحر مع التالياتيلي
طماطم كرزية، سبانخ صغيرة، بارميزان مبشور

125  S, D   فيليه ذئب البحر مشوي
هليون أخضر، بطاطس مهروسة، أنشوفة، صلصة البابريكا

 125  S, D, B   سمك القد ا�سود مقلي
ملفوف سافوي مع الكمأ، لحم بقري مقدد، بطاطس مربعة

 145  S, E, M    جمبري مشوي
ليمون، مايونيز هريسة

ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب 
(S) يحتوي على قشريات؛ (N) يحتوي على مكسرات؛ (F) يحتوي على سمك؛ (D) يحتوي على منتجات الحليب؛ (G) يحتوي على غلوتين؛ (E) يحتوي على بيض؛ (Ss) يحتوي على 

السمسم ومشتقاته؛ (So ) يحتوي على فول الصويا؛ (V) مناسب للنباتيين.



٨٥   G, E, D   فول او فون
يخنة الخضار بالكريمة، سلطة الحديقة

 105  B, A, G, E, D, M   يخنة اللحم البقري البلجيكي
بطاطس مهروسة بالكريمة

145  B, G, D   بيف تندرلوين - ٢٠٠ جم
خضروات موسمية، بطاطس مشوية، صلصة الفطر أو الفلفل

165  B, D, G, A, M   لحم الضلع ٣٠٠ جم
أوراق الجرجير، بطاطس بلجيكية مقلية، حلقات البصل، زبدة أعشاب الثوم

 125  B, D, G, M   ضلع بقري قصير مطهو على نار هادئة
بطاطس مهروسة على الطرسقة البلجيكية، بازالء، مرق غني

لحم البقر مع المرق، حبيبات الخردل

115   B, G, E, D, M   شريحة لحم العجل على طريقة فيينا
بطاطس بلجيكية مقلية، سلطة جانبية، صلصة الفطر

135      G   أضلع لحم الضأن مشوية
بطاطس مع إكليل الجبل، خضار مشوية، صلصة العسل والزعتر

115   G, M   فرخ دجاج ”سباتشكوك“ مشوي بالفرن
خضار سوتيه، بطاطس مشوية، صلصة بابريكا

ا¤سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب 
(S) يحتوي على قشريات؛ (N) يحتوي على مكسرات؛ (F) يحتوي على سمك؛ (D) يحتوي على منتجات الحليب؛ (G) يحتوي على غلوتين؛ (E) يحتوي على بيض؛ (Ss) يحتوي على 

السمسم ومشتقاته؛ (So ) يحتوي على فول الصويا؛ (V) مناسب للنباتيين.





 45    V, G, D, E   وافل بلجيكي
صلصة توت العليق

45    V, D, E, G   براونيز الشوكوالته
آيس كريم بنكهة الفراولة، مارشميلو

50        V, G, D, E   نيويورك تشيزكيك
كومبوت التوت

50             V, D, G, E   موالو بالشوكوالتة الداكنة البلجيكية
صلصة الشوكوالتة الساخنة، آيس كريم بنكهة الفانيليا

 45    V, D, E, G   فطيرة التفاح الساخنة

ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب 
(S) يحتوي على قشريات؛ (N) يحتوي على مكسرات؛ (F) يحتوي على سمك؛ (D) يحتوي على منتجات الحليب؛ (G) يحتوي على غلوتين؛ (E) يحتوي على بيض؛ (Ss) يحتوي على 

السمسم ومشتقاته؛ (So ) يحتوي على فول الصويا؛ (V) مناسب للنباتيين.







ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب



زجاجة البيرة البلجيكي الحرفي

دوفيل     ٦٠
بيلسن ، ألك / المجلد. ٨٫٥ ٪

كواك     ٦٠
قوي شاحب البيرة ، ألك / المجلد. ٨٫٤ ٪

ماريدسوس - ٦       ٦٠
شقراء شاحب البيرة ، ألك / المجلد. ٦٫٠ ٪

ماريدسوس -٨      ٦٠
الظالم دير البيرة ، ألك / المجلد. ٨٫٠٪

ال تشوف     ٧٠
البيرة شقراء ، ألك / المجلد. ٨٫٠٪

شيماي ريد     ٧٠
براون البيرة ، ألك / المجلد. ٧٫٠٪

شيماي بلو     ٧٥
الظالم البيرة ، ألك / المجلد. ٩٫٠ ٪

ديليريوم تريمانس     ٨٠
قوي شاحب البيرة ، ألك / المجلد. ٨٫٥ ٪

البيرة الفاكهة

فلوريس التوت    ٦٠
ألك / المجلد. ٣٫٦٪

فلوريس الفراولة    ٦٠
ألك / المجلد. ٣٫٦٪

فلوريس فاكهه الباشيون   ٦٠
ألك / المجلد. ٣٫٦٪

عصير التفاح

سافانا دراي      ٤٩
ألك / المجلد. ٦٪

ماجنرز      ٧٥
ألك / المجلد. ٤٫٥٪

ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب



ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب



ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب



شهية وهضمية
ليمونسيلو   ٤٩  /  ٨٠٠

دراموي   ٤٩  /  ٨٠٠
ديسارونو    ٤٩  /  ٨٠٠
سامبوكا    ٤٩  /  ٨٠٠

جاغرميستر    ٤٩  /  ٨٠٠
بايليز   ٤٩  /  ١٠٥٠

فرنيت برانكا    ٤٩  /  ٨٠٠
بيرنود    ٤٩  /  ٨٠٠

الراحة الجنوبية    ٤٩  /  ٨٠٠
كامباري    ٤٩  /  ١٠٥٠

غرابا    ٤٩  /  ١٠٥٠

بوربون   
جيم بيم   ٤٩  /  ١٠٥٠

مايكرز مارك   ٧٠ / ١٠٠٠
وود فورد  ٨٠ / ١٨٠٠

بالندد ويسكي
جي & بي رار   ٤٩ / ١٠٥٠

جوني والكر أحمر   ٤٩ / ١٠٥٠
جوني والكر أسود   ٧٥ / ١٧٠٠

جوني والكر دوبل أسود   ٧٥ / ١٧٠٠
شيفاز ريغال١٨ سنة   ١٥٥ / ٢٦٥٠

ديواردس ١٢ سنة   ٧٠ / ١١٥٠
مونكي شولدر   ٧٥ / ١١٥٠

جاك دانيال   ٦٠ / ١٤٥٠
جاك دانيل هوني   ٦٠ / ١٤٥٠

جامسون   ٦٠ / ١٤٥٠

فودكا
ستوليتشنايا    ٤٩ \ ١٠٥٠

ابسلوت      ٥٥ \ ١١٥٠
ابسلوت السترون \ توت العليق / كورانت    ٥٥ \ ١١٥٠

كيتل وان    ٦٥ \ ١٥٠٠
غراي غوس    ٨٥ \ ١٨٥٠

بلفيدير    ٨٥ \ ١٣٠٠

رم
باكاردي كارتا بالنكا    ٤٩ \ ١٠٥٠

باكاردي بالك    ٤٩ \ ١٠٥٠
الكابتن مورغان    ٤٩ \ ١٠٥٠

هافانا ٣يو    ٨٥٠/٥٥
هافانا    ٧يو ١٠٥٠/٦٥

ماليبو    ٨٠٠/٤٩
زاكابا    ٢٣يو ٢٢٠٠/٩٥

ساجاتيبا بورا (كاكا)    ٨٠٠/٤٩

جين
بيفيتر   ٤٩ \ ١٠٥٠

بومباي ياقوت    ٥٥ \ ١١٥٠
هندريكس    ٧٥ \ ١٢٥٠

بيفيتر    ٢٤ ٧٥ \ ١٢٥٠
تنجري    ١٠ ٨٥ \ ١٤٠٠

تكيال
خوسيه كويرفو الفضة      ٩٤  /  ٠٥٠١ 

خوسيه كويرفو الذهب       ٩٤  / ٠٥٠١ 
ر

كونياك
٨٥  /  ١٣٥٠   VS  هينيسي

١٢٠  /  ١٩٥٠   VSOP  هينيسي
٣٢٠  /  ٥٣٠٠   XO ريمي مارتن

ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب



ايسلي سينغل مالط
أردبيغ ١٠سنوات   ٩٥ / ١٥٠٠

لوفريغ ١٠سنوات   ٨٠ / ١٢٥٠
الغافوالن ١٦ سنة   ١٦٠ / ٢٦٠٠

لوالند سينغل مالط
أوشينتوشان ١٢ سنة   ٨٠ / ١٢٥٠

سبايسايد سينغل مالط
غلينفيديش 12 سنة   80 /1300 

غلينفيديش 18 سنة   125 / 2150  
كاردو 12 سنة   110 / 1700

سبايبورن 10 سنوات   75 / 1150

هايالند سينغل مالط
غلينموراجي ١٠ سنوات   ٩٥ / ١٥٠٠

غليغويني ١٥ سنة   ١٠٠ / ١٦٠٠
غلينغويني ٢١ سنة   ٢١٠ / ٣٢٥٠

ا�سعار بالريال القطري وتشمل كافة الضرائب



كلوفركالب - ٧٠
الجن ، البيض ا	بيض ، عصير الليمون الطازج شراب التوت

توم كولينز - ٧٠
الجن ، عصير الليمون الطازج ، شراب بسيط ، ماء الصودا

موسكو مول  - ٨٠ 
الفودكا وعصير الليمون الطازج وبيرة الزنجبيل

اولدفاشيون - ٨٠
بوربون ، شراب بسيط ، أنجوستورا مريرة

نيغروني - ٧٠
الجن ، الخمر الحلو ، كامباري

سبريتز  - ٧٠
أبيرول أو كامباري ، النبيذ الفوار ، أعلى الصودا

هوغو  - ٧٠
الفودكا ، شراب المسك ، النبيذ الفوار ، أعلى الصودا

ويسكي صور  - ٧٠
الويسكي ، البيض ، عصير الليمون الطازج ، شراب بسيط

امارتو صور  - ٨٠
أماريتو ديسارونو ، عصير ليمون طازج ، بيض أبيض ، شراب 

بسيط

دايكويري  - ٦٠
رم ، عصير الليمون الطازج ، شراب بسيط

ماي تاي  - ٧٥
رم غامق ، رم أبيض ، شراب اللوز ، كوانترو ، عصير الليمون 

الطازج

ال ينسى

جاف مارتيني  - ٨٠
الجن ، الخميرة الجافة اضافية

ماري الدموية  - ٨٠
الفودكا ، عصير الطماطم ، عصير الليمون الطازج ، 

صلصة رسيستيرشاير ، تاباسكو ، ملح وفلفل

عالمي - ٧٠
سترون الفودكا ، ثالثية ثانية ، عصير الليمون الطازج

سكرودرايفر - ٦٠
الفودكا ، عصير البرتقال الطازج

بوليفارد - ٨٥
ويسكي ، الخمر الحلو ، كامباري

هانكي بانكي - ٨٠
الجن ، الخمر الحلو ، فرنيت برانكا

إسبرسو مارتيني - ٧٠
الفودكا ، القهوة ، الخمور ، كريم على القمة

أبيض الروسية - ٨٠ 
الفودكا ، المسكرات القهوة ، كريم على القمة

مارغريتا  - ٧٠
فضة التكيال ، كوانترو ، عصير الليمون الطازج

موجيتو  - ٧٠
رم أبيض ، شراب بسيط ، نعناع طازج ، 

عصير الليمون الطازج ، الصودا في ا	على

بينيا كوالدا  - ٧٠
رم ، عصير أناناس طازج ، حليب جوز الهند

جنجل بيرد - ٧٠
رم داكن ، كامباري ، شراب بسيط ، عصير الليمون الطازج ، 

عصير أناناس طازج



المشروبات الغازية
بيبسي ، حمية بيبسي ، ميريندا ، ٧ أب ، حمية 

٧ أب    ٢٠
ريد بول ، ريد بول دايت   ٣٥

الصودا ، منشط   ٢٠
الزنجبيل البيرة   ٢٠

ليبتون ليمون ، خوخ   ٤٠
سان بيليجرينو    ٢٥  \  ٣٥

إيفيان   ٢٥  \  ٣٥

عصير طازج
برتقال ، أناناس ، مانجو ، ليمون   ٣٥

قهوة
اسبرسو   ٢٥

اسبرسو شاكيراتو   ٣٥  
كابوتشينو فريدو   ٣٥

كافيه التيه   ٣٠
كافيه أمريكانو   ٣٠
أمريكانو فردو   ٣٥

موكتيل طازج
أنتويرب - البرتقال وا�ناناس والتفاح والزنجبيل ٤٠

بروج - الجزر والكرفس والتفاح والزنجبيل ٤٠
بروكسل - خيار ، ليمون ، تفاح ، كرفس ٤٠

غنت - مانجو ، أناناس ، ليمون ، جريب فروت  ٤٠ 




