
THE NOVECENTO BREAKFAST (D,E,G,N)

Bakery selection, cheese medley, sliced fruits, your choice of eggs  

BREAKFAST HOT PAN (D,E,G,V)

Two poached eggs, button mushrooms, Emmental cheese, baby 
spinach, sundried tomatoes, pitta bread

AVOCADO TOAST & EGG (D,E,G,V)

Rye bread with a spread of crushed avocado, topped with 
poached egg

EGGS ROYALE (G), (D), (E) 

Poached egg, Scottish smoked salmon, avocado, green salad and 
Hollandaise sauce 

ENERGY BOWL  (G), (D), (V), (E) 

White and black quinoa, grilled halloumi, fresh avocados topped 
with fried egg, lemon olive oil 
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CREAMY MUSHROOM SOUP (D,G,V)

Brie cheese croquette, red onion confit

FRENCH ONION SOUP (D,G)

Gruyère cheese crouton

QUINOA & KALE SALAD (N,V)

Five spiced baked pumpkin, almonds, sautéed mushrooms, prawns, 
cherry tomatoes, passion fruit dressing 

APPLE & GOAT CHEESE SALAD (D,N,V)

Goat cheese, Granny Smith apple slices, candied walnuts, apple cider 
vinaigrette

BURRATA AND CHERRY TOMATOES (D,V)

Cherry tomatoes, extra virgin olive oil, aged balsamic vinegar, red pepper 
coulis

OVEN BAKED CAMEMBERT (D,G,N)

Cranberry jelly, baby spinach, rustic brown bread, micro cress, extra virgin 
olive oil 

BLACK ANGUS BEEF SLIDERS (D,G)

Gratinated reblochon, lettuce, tomato, onion compote 

CROQUE MONSIEUR (D,G)

Sour dough bread, corn fed chicken breast, melted Comte, cream cheese, 
onion jam, summer truffle oil, mixed salad 

MARINATED TOMATO TARTINE (D,G,N,V)

Ricotta cheese, basil pesto, Kalamata olives, pearl onion, rocket leaves

OCTOPUS CARPACCIO (S,E)

Kalamata olives, lemon aioli, extra virgin olive oil, chives

FOCACCIA CLUB SANDWICH (G,D,E,N)

Grilled chicken, tomato, fried egg, lettuce, green salad

SELECTION OF EUROPEAN CHEESES (G,D,N,V)

Walnuts, fig compote, grapes, crackers & dried fruit bread

7AM - 12PM

11AM - 10PM
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Tarte Flambee
CLASSIC (D,G)

Beef bacon, spring onion, onion confit, thyme, sour cream 

SALMON (D,G,S)

Smoked salmon, capers, red onion, dill, sour cream, mesclun leaves 

MUSHROOM (D,G,V)

Portobello mushroom, porcini mushroom, onion, sour cream, 
thyme, rocket leaves

BLUE CHEESE & PEAR (D,G,V)

Blue cheese, sliced pear, sour cream, baby spinach

 

Main Course
STEAK FRITES (D)

Grain fed tenderloin, pomme pont neuf, haricot verts, rainbow 
carrots, peppercorn sauce 

GRILLED PRAWNS (D,S)

Quinoa risotto, beef chorizo, bell pepper, sweet paprika, lemon zest 

RICOTTA AND SPINACH TORTELLINI (D,G,V)

Saffron sauce, shaved aged parmesan 

GRILLED SOUS VIDE CHICKEN BREAST (D,G)

Creamy cepes tagliatelle, parmesan tuille

MEDITERRANEAN SEABASS (S,D,N)

Provençale vegetables, rosemary roasted potatoes, salsa verde

105

125

Novecento900



CLASSIC TEA | 185

SANDWICHES
Smoked Salmon Quinoa Soft Roll, Horseradish Mayonnaise G,E,S

Mini Tomato Caprese on Ciabatta Bread V,G,D

Turkey Ham & Brie Cheese Sandwich, Fig Chutney G,D

Honey Roasted Chicken Roulade, Dijon Mustard & Gherkins G,D

MINI DESSERTS
Mini Financier G,D,V,E

Raspberry Filou G,D,V,E

Exotic Coconut Delight G,D,V,E

Macaroon D,V,E,N

Chocolate Brownie G,D,V,E

SCONES 
G,D,V,E

Clotted Cream & Strawberry Jam

CHOCOLATE TEA | 185

MINI DESSERTS
Chocolate Madeleine D,V,E,G

Chocolate Pralines G,D,V

Financier D,V,E,G

Macaroon G,D,V,E,N

Chocolate Brownie G,D,V,E

Raspberry Chocolate Mousse Tart G,D,V,E

Scones with Clotted Cream & Strawberry Jam G,D,V,E

 

 

 

 

 

  

Afternoon Tea
For 2 persons | 2:00pm - 5:00pm

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive
V-Vegetarian | G-Gluten | D-Dairy | N-Nuts | S-Seafood | B-Beef | E-Eggs



Chocolate Tea  110

Mini Desserts

colate Madeleine  D,V,E,G

Chocolate Pralines  G,D,V

Financier  D,V,E,G

Macaroon  G,D,V,E,N

Chocolate Brownie  G,D,V,E

Raspberry Chocolate Mousse Tart  G,D,V,E

ones & Clotted Cream G,D,V,E

Hot & Glow
TEA SOMMELIER’S SELECTION

BLACK TEA   35

Assam Breakfast Tea - (India, Assam)
Rich, Malty, Rousing. The ultimate breakfast tea, expertly
blended from Assam's finest tea gardens - strong and bursting
with flavour

Decaf Ceylon Tea - (Sri Lanka, Dimbula)
Rich, Smooth, Satisfying. Delicious low-grown black tea from
Kenilworth Estate in Kandy - irresistibly rich, smooth and
zesty bergamot.

Earl Grey - (Sri Lanka, Ruhuna)
Bold, Fragrant, Uplifting. Our unique loose leaf Earl Grey 
combines a rich Ceylon tea base scented with real,
zesty bergamot.

GREEN TEA  35

Organic Dragon Well Supreme - (China, Zhejiang)
A supreme, organic grade of loose leaf Dragon Well green tea 
with distinct character - refreshingly complex with 
chestnut richness

Sencha - (Japan, Shizuoka)
Verdant, Smooth, Satisfying. A thick, rounded and sweet as a
result of expert steam-processing.

Matcha Latte Grade  – (Japan, Kagoshima)
Grassy, Creamy, Invigorating. Our Organic Matcha Green Tea is 
the highest quality ceremonial grade, expressing the characterful
taste of a single cultivar

HERBAL TEA  35

Black Currant & Hibiscus
Delicate, Fruity, Enticing. An herbal tea composed of whole, 
naturally flavorsome black currants, berries and cracked
hibiscus.

Peppermint
Intense, Cool, Refreshing. Picked whole and dried slowly to 
retain essential oils for an intensely refreshing, caffeine-free infusion.

Chamomile Tea

Floral, Delicate, Calming. Our chamomile tea is composed of
only natural, whole flowers for a clean and fresh infusion with
clear chamomile taste.  

Peppermint
Intense, Cool, Refreshing. Picked whole and dried slowly to
retain essential oils for an intensely refreshing, caffeine-free
infusion.

Chamomile Tea
Floral, Delicate, Calming. Our chamomile tea is composed of
only natural, whole flowers for a clean and fresh infusion with
clear chamomile taste.

Lemongrass & Ginger Tea
Bright, Spicy, Invigorating. A herbal tea composed of only two,
natural ingredients: lengths of lemongrass and pieces of dried
ginger, for a spicy infusion.

FRESH HERBAL TEA SELECTION

Tea Trolly   35

FRESHLY BREWED COFFEE 

American Coffee   30
Decaffeinated Coffee  30
Single Espresso   30
Turkish Coffee   30
French Coffee   30
Nescafe    30
Macchiato   30
Double Turkish   35
Double Espresso   35
Café Latte   35
Cappuccino   35

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive
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Coffee Delight 
Viennese Cappuccino        35
Espresso, milk with whipped cream

Marocchino       35
Espresso, chocolate and milk

Freddo Cappuccino        35
Double Espresso, milk, sugar syrup with crashed ice

Frappé Al Café       35
Espresso, sugar syrup with cube ice

Iced Café        35
Nescafe, milk, chocolate syrup with whipped cream

Irish Coffee A        65
Jameson, coffee, cream

Affogato Martini       65
Vanilla vodka, crème de cacao, coffee, ice cream

Chocolage Thrill
 

Dulcey Vanilla        50
Whipping cream 35%, full fat milk, Dulcey 32%, vanilla stick

White Chocolate Flavored with Vanilla     50
Whipping cream 35%, full fat milk, Ivoire 35%, vanilla stick

Dark Chocolate 70%       50
Whipping cream 35%, full fat milk, Quanaja

Hazelnut Praline        50
Whipping cream 35%, full fat milk, Azelia 35%

Pistachio Praline        50
Whipping cream 35%, full fat milk, Ivoire 35%, Pistachio praline 42%

Inspiration Almond for Veggies      50
Almond Milk, Inspiration Almond

Inspiration Framboise for Veggies      50
Coconut milk, Inspiration Framboise

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive



Wellness Shots
Immunizer       30 
Pineapple, ginger

Ironizer        30
Beetroot, ginger & Cayenne Pepper

Detox Blends
 

Detoxifier        30
Cucumber, celery, spinach, green apple, ginger, lemon juice

ABC          30
Apple, beetroot, carrot

C3PO         30
Cantaloupe, cucumber, celery, pomegranate

Pumo         30
Beetroot, strawberry, raspberry, basil

Kiwi-d        30
Kiwi, green apple, celery, cucumber

Keep Fit  Smoothies
Berry Bliss        40
Blueberry, blackberry & raspberry, banana, almond milk, dates

Super Green       40
Kale, spinach, cucumber, banana, celery, avocado

Up & Go         40
Cold brew organic dark coffee, almond milk, banana, dark chocolate

The Cleanser       40
Strawberry, pineapple, banana, yogurt, spinach, flaxseed

After Burn        40
Coconut water, cacao powder, banana, honey
 

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive



Refreshing Ice Teas
Classic Ice Tea (Lemon or Peach)      35 

Chamomile, Strawberry, Orange      40 

Sangria Tea        40

Blackberry Iced Tea      40

Milk Shakes
Chocolate        40
Chocolate ice cream, milk and whipped cream

Strawberry        40
Strawberry ice cream, milk and whipped cream

Vanilla         40
Vanilla ice cream, milk and whipped cream

Banana         40
Vanilla ice cream, fresh banana and milk

Water
STILL
Waterfalls        Small 25 | Big 35
Evian        Small 25 | Big 35
Rayyan        Small 25 | Big 35

SPARKLING
Perrier        Small 25 | Big 35
San Pellegrino        Small 25 | Big 35

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive



Soft Beverages 
Pepsi         25 
Diet Pepsi        25
7Up         25
Diet 7Up        25 
Mirinda, Ginger Ale       25
Tonic, Soda        25
Red Bull Energy Drink      40
Red Bull Sugar free       40

Mocktails 
Shirley Temple       40
Ginger Ale and grenadine with sugar syrup, garnish with cherry

Tropical Colada        40 
Pineapple, coconut cream and lime juice

Virgin Mojito        40
Lime juice, mint leaves and soda

Doha Dunes         40
Lemon juice, mint leaves and fresh banana

Arabian Sunrise        40 
Mango juice, guava and orange

Novecento Specials 
Ginger Rhubarb Negroni       70
Gin, Aperol, Rhubarb Syrup, Mancino Chinato

Rhubarb Rose Water Gin Fizz      70 
Gin, Rhubarb syrup, Grenadine syrup, rose water, egg white, soda

White Lady        65
Gin, bitter, egg white, lemon juice and plum bitter

Limoncello Thyme Collins       70 
Gin, Limoncello liqueur, soda, thyme

East India Co        65
Gin, Martini Bianco, Rose Lime cordial, celery

Rose Rickey        70
Gin, cherry brandy, bitter, rose water, soda

Breakfast Martini        65
Gin, Triple Sec, marmalade, egg white, lemon juice

Marie’s Manhattan       75
Whiskey, Mancino Chinato, spiced wine, ginger syrup

Perfumer       65
Vodka, cinnamon syrup, bitter, pomegranate juice

Classic Cocktails
Mojito         65
White rum, mint, lime, soda, sugar

Old fashion        65
Bourbon, sugar, orange bitter, orange zest

Negroni        65
Gin, Vermouth Rosso, Campari, orange slice

Manhattan        65
Canadian Club, Vermouth Rosso, Angostura bitters

Whiskey Sour        65
Bourbon, lemon juice, sugar, egg white

Martini         65 
Vodka/Gin, dry white vermouth

Gimlet         65
Vodka/Gin, lime cordial, sugar, lime juice

Aperitif
        Shot  Bottle 
Martini Bianco, Martini Rosso     50   900
Martini Extra Dry, Campari        
 
 

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive
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Vodka
        Shot  Bottle 
Absolut Blue, Citron       50   1,050
Belvedere        80 1,300
Grey Goose        85 1,800

Gin
        Shot  Bottle 
Beefeater        50   1,050
Bombay Sapphire        55 1,100
Tanqueray         55 1,030
Hendricks        50 1,030
Home-made Infused Gin       70

Rum
        Shot  Bottle 
Bacardi Blanca, Black       50   1,050
Captain Morgan Spiced       55 1,050
Malibu          50 900
Hendricks        50 1,030

Tequila
        Shot  Bottle 
Jose Cuervo Silver, Jose Cuervo Gold    50   900
Patron Añejo        120 1,650
Patron Café        60 1,050

Bourbon
        Shot  Bottle 
Jim Beam        50   1,050
Maker’s Mark        75 1,300

Whiskey
        Shot  Bottle 
Johnnie Walker Red Label       50   1,050
Jameson’s Irish Whiskey       60 1,500
Jack Daniel’s        60 1,500

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive



Premium Whiskey
        Shot  Bottle 
Johnnie Walker Black        70 1,600
Johnnie Walker Blue Label     380 7,000
Chivas Regal 12yrs       70 1,600
Glenfiddich 12yrs        80 1,300

Cognac
        Shot  Bottle 
Hennessey VS        85 1,350
Hennessey VSOP          120 1,950
Remy Martin VSOP       120 1,950

Liqueur
        Shot  Bottle 
Amaretto, Sambuca        50   900
Tia Maria, Cointreau        55 900
Bailey’s        50 1,050

Bottled Beers
        
Heineken, Corona, Stella       45
Savannah Cider        50

White Wine
        Glass Bottle 
Mouton Cadet Sauvignon Blanc (France)      95 490
Attractive lime and kumquat flavors, while the round and full-bodied 
mid-palate reveals intense yellow peach notes which linger on the finish.

Canaletto Pinot Grigio (Italy)        60 290
Floral aromas, citrus, well-balanced

Mud House Sauvignon Blanc (New Zealand)     65 290
Notes of fresh snow pea, nettles and tropical guava

Danzante Pinot Grigio (Italy)       80 380
Well-ripened tropical fruit alternating with white peach and apple

Louis Eschenauer Chardonnay (France)     55 270
Dry, tropical fruit notes, hints of citrus, buttery hints fresh & luscious

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive



Red Wine
        Glass Bottle 
Mud House Pinot Noir (New Zealand)      65 400
Aromas of bold cherry and fresh red berries are underpinned 
by savory notes and spicy oak.

Caliterra Carmenere (chili)      60 280
Deep purple red with ruby, Berries along with pain grille appear 
on the nose at first, giving way to soft spicy notes like cinnamon 
and black pepper.
 
Mouton Cadet Merlot (France)       870
Notes of fresh snow pea, nettles and tropical guava

Tini Montepulciano D’Abruzzo (Italy)     60 275
Strong aromas and flavors, hints of oregano, pepper and black fruits.

Rose Wine 
        Glass Bottle 
Sauvion & Fils rose 'Anjou, France       60 280
Strawberry aromas, soft tannins, aromatic after taste

Château Ksara Rosé de Ksara Syrah (Lebanon)     350
Crisp, fresh dry rosé, with aromas of red berries and a hint of spice

 

Champagne and Sparkling Wine
        Glass Bottle 
Prosecco di Conegliano        95 415
Moët et Chandon Brut       1,750
Laurent Perrier Cuvée Rosé      2,400
Dom Perignon        4,400

Prices are in Qatar Riyals and all inclusive



٩٠٠نوف�س�ی��و٩٠٠نوف�س�ی��و٩٠٠نوف�س�ی��و٩٠٠نوف�س�ی��و

كالسيكي
لحم البقر المقدد, البصل الطازج, كونفيت البصل, زعتر, قشدة حامضة

سمك السلمون 
سمك السلمون المدخن, الكبر, البصل االحمر, الشبت, القشدة 

الحامضة, ميسكلون

فطر
بورتوبيللو, بورتشيني, بصل, قشدة حامضة, الزعتر, جرجير

الجبن االزرق و الكمثرى
الجبن االزرق, شرائح الكمثرى, قشدة حامضة, سبانخ

أطباق رئ�س�یة

ستيك فريت
لحم انجوس, بطاطس بونت نوف, الفاصوليا الخضراء جزر و صلصة 

الذرة 

ربيان مشوي
كينوا ريسوتو, تشوريزو, فلفل, الفلفل الحلو, قشر الليمون 

تورتيليني
ريكوتا و السبانخ, صلصة الزعفران, شرائح البارميزان المعتق

صدر الدجاج سوفيد المشوي
تاغلياتيلي مع كريمي سيبس, بارميزن توويل

سمك سيباس البحر االبيض المتوسط
بروفنسالي الخضروات, بطاطس مشوية بالريحان , الصلصة الخضراء

فالمكو�شن(�رت فالميب)
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االسعار بالريال القطري و شاملة 



من الساعة ٧صباح  الى ١٢ زواال

من الساعة ١١ صباحا

٩٠٠نوف�س�ی��و

افطار نوفيسينتو
ابدأ صباحك مع مجموعة مختارة من المخبوزات و الجبن و الفواكه الطازجة قبل ان 

تستمتع باسلوب البيض الطازج الخاص بك 

االفطار الساخن 
بيضان مسلوقتان و فطر طازج و جبنة االيمونتال تقدم مع السبانخ والطماطم 

المجففة و خبز البيتا 

الخبز المحمص مع االفوكادو
خبز الراي مع االفوكادو يعاوها البيض المسلوق في الخل 

البيض الرويال
البيض المسلوق, سمك السلمون المدخن االسكتلندي, سلطة االفوكادو 

الخضراء, و صلصة هوالنديز

صحن الطاقة
الكينوا البيضاء و السوداء, جبنة الحلومي المشوية, االفوطادو الطازجة مع بيض 

مقلي, ليمون و زيت الزيتون
 

شوربة الفطر الكريمي
 كروكيت جبن البري و مربى البصل

حساء البصل الفرنسي
خبز محمص بجبنة الجرويير

سلطة الكينوا كالي
 خمسة يقطينات مخبوزة و متبلة, اللوز, الفطر المشوي, الطماطم الصغيرة, 

صلصة فاكهة الباشن 

جبنة الماعز بالتفاح
 جبنة الماعز, جوز, خل التفاح, غراني سميت اب 

بوراتا
 الطماطم الصغيرة, زيت الزيتون البكر الممتاز و خل بلسمي معتق مع كوليس 

الفلفل االحمر الحلو

جبن الكاموبير المشوي
هالم التوت البري, السبانخ الصغيرة, خبز اسمر, اعشاب, زيت الزيتون البكر الممتاز 

ساليدر لحم البقر انجوس
ريبلوشون المبشور, الخس, الطماطم, كومبوت البصل

كروك السيد
خبز الجين الحامض, صدور الدجاج, كومبوت مذاب و قشطة, مربى البصل الصيفية, 

زيت الكمأة, سلطة مشكلة

تارتين الطماطم المتبلة
جبنة ريكوتا, بيستو الريحان, زيتون كالماتا, بصل, جرجير

كرباتشيو االخطبوط
زيتون كاالماتا, ايولي الليمون, زيت الزيتون البكر الممتاز, الشبت

فوكاتشيا كلوب ساندويتش
دجاج مشوي, طماطم, بيض, خس, سلطة خضراء

مجموعة مختارة من االجبان االوروبية
الجوز, كومبوت التين, العنب, مقرمشات وخبز الفواكه المجففة
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االسعار بالريال القطري و شاملة 

افطار

مق�الت



٩٠٠نوف�س�ی��و

لفافات السلمون المدخن, مايونيز الفجل 
كابريسي الطماطم الصغيرة على خبز الشياباتا
ساندويتش التركي مع جبنة البري و مربى التين

لفافات الدجاج المشوي, مع مخلل و خردل

حلويات صغيرة
ميني فينانسيير

فيلو التوت
كعكة الكوك

ماكرون
براوني الشكوالتة

سكونز 
مع جبنة و مربى

شاي العرص الشكواليت
حلويات صغيرة

مادلين بالشكوالتة
برالين الشكوالتة

فينانسيير
ماكرون

براوني الشكوالتة
تارت التوت و الشكوالتة
سكونز مع جبنة و مربى

شاي العرص ال�س�یيك

شاي العرص 
لشخصين من ٢ زواال الى ٥ عصرا 

االسعار بالريال القطري و شاملة 

 ١٨٥ 



هوت اند جلو 

اختيار شاي سوميلير

الشاي ا�سود      ٣٥

شاي ا�فطار في آسام - (الهند ، آسام)
ريتش ، مالتي ، روسينج. شاي الفطور النهائي ، المخلوط بخبرة من أجود حدائق 

الشاي في آسام - قوي وممتلئ بالنكهة

شاي سيالن - (سريالنكا ، ديمبوال)
غنية وناعمة ومرضية. الشاي اÆسود اللذيذ منخفض النمو من كينيلورث إستيت 

في كاندي - غني بشكل ال يقاوم ، ناعم وسلس.

ايرل جراي - (سريالنكا ، روهونا)
جريئة ، عطرة . تجمع أوراق إيرل غراي الفريدة من نوعها لدينا قاعدة 

شاي سيالن الغنية ،

الشاي ا�خضر ٣٥

دراغون ويل العضوي - (الصين ، تشجيانغ)
درجة عضوية رفيعة من أوراق الشاي اÆخضر جيًدا مع أوراق مميزة - معقد بشكل 

منعش
ثراء الكستناء

سينشا - (اليابان ، شيزوكا)
الخضرة ، على نحو سلس ، مرضية. سميك ، مدور و حلو نتيجة للبخار

ماتشا التيه - (اليابان ، كاجوشيما)
عشبي ، دسم ، شاي ماتشا اÆخضر العضوي لدينا هو أعلى درجة الجودة ، معبراً عن 

الذوق المميز لصنف واحد

ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

شاي ا�عشاب        ٣٥

توت الورد
حساسة ، فاكهي ،  شاي أعشاب طبيعي رقيق وأنيق ، مع توت العليق ، والورد الوردي 

، وأزهار ثمر الورد.

نعناع
مكثفة ، بارد ، منعش. يتم جمعه بالكامل وتجفيفه ببطء لالحتفاظ بالزيوت 

اÆساسية المنعش وخالي من الكافيين.

شاي البابونج
اÆزهار ، حساسة ، مهدئ. يتكون شاي البابونج الخاص بنا من أزهار طبيعية كاملة 

فقط من أجل الحصول على نكهة نظيفة ومنعشة مع طعم البابونج الصافي.

شاي الليمون والزنجبيل
مشرق ، حار ، شاي عشبي يتكون من عنصرين طبيعيين فقط: أطوال ليمونونج 

وقطع من الزنجبيل المجفف ، من أجل ضخ حار.

اختيار شاي ا�عشاب الطازج

عربة الشاي       ٣٥

القهوة الطازجة

القهوة ا�مريكية     ٣٠
قهوة منزوعة الكافيين     ٣٠

 إسبرسو     ٣٠
قهوة تركية     ٣٠

قهوة فرنسية     ٣٠
نسكافيه     ٣٠

ماكياتو     ٣٠
تركي مزدوج     ٣٥

دبل اسبرسو     ٣٥
كافيه التيه     ٣٥

كابتشينو     ٣٥



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

قهوة دياليت
فيينا كابتشينو      ٣٥

اسبرسو ، حليب مع كريمة مخفوقة

ماروتشينو     ٣٥
اسبرسو والشوكوالته والحليب

فريددو كابتشينو       ٣٥
إسبرسو مزدوج ، حليب ، شراب سكر مع ثلج 

فرابيه آل كافيه      ٣٥
إسبرسو ، شراب السكر مع مكعبات الثلج

ايسد كافيه موكا     ٣٥
نسكافيه ، حليب ، شراب شوكوالتة مع كريمة مخفوقة

القهوة ا�يرلندية     ٦٥
جيمسون ، القهوة ، كريم

أفوجاتو مارتيني     ٦٥
فودكا فانيال ، كريم دي الكاكاو ، القهوة ، ا�يس كريم



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

مشروبات صحية
إنرجايزر      ٣٠

ليمون ، زنجبيل ، الكركم

مشروبات صحية      ٣٠
ا�ناناس والزنجبيل

ايرونايزر      ٣٠
 الشمندر والزنجبيل والفلفل الحار

ديتوكس
ديتوكسفاير       ٣٠

خيار ، كرفس ، سبانخ ، تفاح أخضر ، زنجبيل ، عصير ليمون

أ ب س      ٣٠
التفاح ، الشمندر ، الجزر

سي ٣ ب أو        ٣٠
شمام ، خيار ، كرفس ، رمان

بومو      ٣٠
الشمندر والفراولة والتوت والريحان

كيوي د      ٣٠
الكيوي ، التفاح ا�خضر ، الكرفس ، الخيار

 سمووثييس الرشاقة
بيري بليس      ٤٠

 توت العليق والتوت ، موز ، حليب اللوز ، التمر

سوبر جرين      ٤٠
اللفت والسبانخ والخيار والموز والكرفس وا�فوكادو

اب اند جو       ٤٠
مشروب القهوة العضوية الباردة ، حليب اللوز ، الموز ،

الشوكوالته الداكنة

كلينسر      ٤٠
فراولة ، أناناس ، موز ، زبادي ، سبانخ ، بذور الكتان

افتر بورن      ٤٠
ماء جوز الهند ، مسحوق الكاكاو ، الموز ، العسل



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

شاي مثلج منعش
شاي مثلج كالسيكي (ليمون أو خوخ)       ٣٥

البابونج ، الفراولة ، برتقال       ٤٠  
الشاي السانجريا       ٤٠

بالك بيري مثلج       ٤٠

ميلك شيك
واتر فولز       ٤٠

آيس كريم بالشوكوالتة والحليب والكريمة المخفوقة

الفراولة       ٤٠
آيس كريم الفراولة والحليب والكريمة المخفوقة

الفانيليا       ٤٠
آيس كريم الفانيليا والحليب والكريمة المخفوقة

موز      ٤٠
آيس كريم الفانيليا والموز الطازج والحليب

ماء
ما يزال

  
اواتر فولز يفيان     صغير      ٢٥    |     كبيرة       ٣٥

محلي     صغير      ٢٠    |     كبيرة       ٣٠

فوار

بيريير      صغير       ٢٥    |    كبيرة       ٣٥
سان بيليجرينو       صغير      ٢٥    |     كبيرة       ٣٥



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

المشروبات الغازية
بيبسي,بيبسي دايت,سفن اب, سفن اب دايت, ميرندا, جنجر ايل , 

تونيك, صودا      ٢٥

مشروب ريد ُبل للطاقة ، ريد ُبل خالي من السكر     ٤٠

موكتيلس
 شيرليتامبل       ٤٠

جنجرايل  وجرنادين مع شراب السكر ، الكرز.

كوالدا االستوائية       ٤٠
أناناس ، كريمة جوز الهند وعصير الليمون

موخيتو       ٤٠
عصير الليمون وأوراق النعناع صودا

الدوحة ديونز       ٤٠
عصير الليمون وأوراق النعناع والموز الطازج

ارابيان سانرايز       ٤٠
عصير المانجو والجوافة والبرتقال



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

دي الونج سبيشل 

الزنجبيل راوند نيغروني       ٧٠
الجن ، ابرول ، شراب راوندمنتشينو كيناتو 

روباب روز ووتر جين فيز       ٧٠
الجن ، شراب الروب ، شراب غرينادين ،

ماء الورد ، بياض البيض  ، الصودا

وايت اليدي        ٦٥
الجن ، بيتر, بياض البيض,عصير الليمون,بلوم بيتر

ليمونسيلو زعتر كولينز       ٧٠
الجن ، ليمونسيلو ليكور ، الصودازعتر 

شايست انديا كو      ٦٥
الجن ، مارتيني بيانكو ، روز اليم كورديالكرفص 

روز ريكي      ٧٠
الجن ، براندي الكرز ، بيتر ، ماء الورد ، الصودا

إفطار مارتيني      ٦٥
الجن ، تربل سك, مربى,بياض البيض,عصير الليمون 

ماري مانهاتن      ٧٥
الويسكي ، مانشينو شيانتو ، النبيذ المتبل ، شراب الزنجبيل

عطر      ٦٥
الفودكا ، شراب القرفة ، بيتر ، عصير الرمان

الكوكتيالت الكالسيكية
موجيتو      ٦٥

ااولد فاشن       ٦٥
نيغروني      ٦٥
مانهاتن      ٦٥

ويسكي صور     ٦٥
مارتيني     ٦٥

جيملت     ٦٥



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

فاتح للشهية
 

مارتيني بيانكو ، مارتيني روسو ، مارتيني اكسترا دراي ، كامباري
طلقة     ٥٠   |   زجاجة     ٩٠٠

فودكا
ابسولوت بلو ، سيترون       ٥٠   |   زجاجة     ١٠٥٠

بلفيدير       ٨٠   |   زجاجة     ١٣٠٠
رغراي غوز        ٨٥   |   زجاجة     ١٨٠٠

جين
لبيفيتر    ٥٠   |   زجاجة       ١٠٥٠
بومباي      ٥٥   |    زجاجة     ١١٠٠
طنجيراي     ٥٥   |   زجاجة   ١١٠٠

هندريكس      ٥٠   |   زجاجة     ١،٠٣٠
الجن       ٧٠

رم
باكاردي بالنكا ، بالك      ٥٠   |   زجاجة     ١٠٥٠

الكابتن مورغان     ٥٠   |   زجاجة     ١٠٥٠
ماليبو    ٥٠   |   زجاجة     ٩٠٠

تكيال
خوسيه كويرفو سيلفر ، خوسيه كويرفو جولد

    ٥٠   |   زجاجة     ٩٠٠

شباترون انيخو      ١٢٠   |   زجاجة     ١٦٥٠
شباترون كافيه     ٦٠   |   زجاجة     ١٠٥٠



ا�سعار بالريال القطري وهي شاملة 

بوربون
جيم بيم    شوت     ٥٠   |   زجاجة     ١٠٥٠

جاك دانيل    شوت     ٦٠   |   زجاجة     ١٥٠٠

الويسكي 
جوني ووكر ريد ليبل     شوت     ٥٠   |     زجاجة     ١٠٥٠

جيمسون ا�يرلندية ويسكي     شوت    ٦٠ |     زجاجة ١٥٠٠

ويسكي بريميوم
جوني ووكر بالك ليبل      شوت     ٧٠   |   زجاجة     ١٦٠٠
جوني ووكر بلو ليبل     شوت     ٣٨٠   |   زجاجة     ٧٠٠٠
شيفاز ريجال ، ١٢ سنة      شوت     ٧٠   |   زجاجة     ١٦٠٠

جلنفيدتش ، ١٢ سنة      شوت     ٨٠   |   زجاجة     ١٣٠٠

كونياك
هينيسي vs     شوت     ٨٥   |   زجاجة     ١،٣٥٠ 

هينيسي vsop     شوت     ١٢٠   |   زجاجة     ١٩٥٠
ريمي مارتن VSOP    شوت     ١٢٠   |   زجاجة     ١٩٥٠

ليكيور
أمارتو ، سامبوكا     شوت     ٥٠   |   زجاجة     ٩٠٠

تيا ماريا ، كوانترو     شوت   ٥٥   |   زجاجة     ٩٠٠
بايليز      شوت     ٥٠   |   زجاجة     ١٠٥٠

البيرة المعبأة في زجاجات
هاينكن ، كورونا      ٤٥

سافانا سايدر     ٥٠
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النبيذ ا�بيض
   

أناكينا سوفيجنون بالنك  (تشيلي)
زجاج   ٥٥   |   زجاجة   ٢٧٠

فواكه تشيلي سوفيجنون بالنك مع مع نكهة فاكهية 

لويس إيشنهاور شاردونيه (فرنسا)
زجاج  ٥٥   |   زجاجة   ٢٧٠

 أنيق للغاية مع تلميحات من ا�ناناس والفاكهة االستوائية

دون كريستوبال شاردونيه (االرجنتين) 
زجاجة    ٣٦٠

مليئة بنكهات التفاح والخوخ مع البلوط المعتدل

كاناليتو بينوت جريجو (إيطاليا)
زجاج  ٥٥   |   زجاجة    ٢٨٥

نبيذ جاف أنيق مع مالحظات ا�زهار والنكهات الطازجة

هوجل و فلس ريسلينغ  (فرنسا) 
زجاجة    ٥٩٠

طازجة وحيوية ، فاكهي جدا مع االنتهاء من الجافة

نبيذ احمر
أناكينا ميرلوت (تشيلي)

زجاج   ٥٥   |   زجاجة    ٢٧٠
تلميحات من التوت والكرز والتوابل

بوشار عين وفلس بينوت نوير  (فرنسا)
زجاج   ٦٥   |   زجاجة    ٣٣٠

متوازن بشكل جيد ، الكرز ا�حمر وتلميح من الكرز ا�سود والتوابل

سان بيدرو ٣٥ كابيرنيت ساوفيجنون  (تشيلي)
زجاج   ٦٠   |   زجاجة    ٢٨٠

النبيذ الفاتن مع العفص الحلو ، واالنتهاء طويلة جميلة.

فونتيال شيانتي  D.O.C.G  (إيطاليا)
القنينة   ٢٨٥

جسدي متوسط   مع الكرز الداكن والشوكوالته

كامبو فييهو "تمبرانيلو" (أسبانيا) 
زجاجة ٤٣٠

مالحظات الدخان مع انتهاءة جافة 
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خمر وردي
ميجيل توريس روز  (اسبانيا)

زجاج ٦٠ | زجاجة ٣٠٠
معطر والزهور مليئة بنكهة الكشمش ا�حمر

شاتو كسارا روزي دي كسارا سيرا  (لبنان)
زجاجة ٣٥٠

هش ، الورد الجاف الطازج ، مع العبير من التوت ا�حمر
وتلميح من التوابل

الشمبانيا والنبيذ الفوار
بروسيكو دي كونيليانو

زجاج ٩٥   |   زجاجة   ٤١٥ 

مويت وشاندون بروت
زجاجة   ١٧٠٠

لوران بيرييه كوفي روزيه
 زجاجة   ٢،٤٠٠

دوم بيريغنيون
زجاجة   ٤،٤٠٠


