
 

Available from 
6:30 AM to 12:00 AM 

FOOD MENU



 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  V: Vegetarian
All prices are in Qatari Riyals

SOUP
Lentil Soup (G,V)       35

Mushroom Soup (D,V)  45

Tomato Soup (D,V)  35

COLD MEZZE
Hummus (V)       35
Chickpeas, tahina paste, lemon juice

Muttabel (D,V)    35
Purée of grilled aubergine, sesame paste

Baba ghanouj (V)    35
Purée of grilled aubergine, tomato, onion, parsley,
capsicum, pomegranate seeds

Fattoush (G,V)      35
Lettuce, cucumber, mint, spring onion, tomato, capsicum, 
pomegranate seeds, olive oil, lemon juice

Tabouleh   (G,V)     35
Chopped parsley, crushed wheat, tomato, onion, 
lemon juice, olive oil

Chef  Salad  75

Al Jalsa Garden Salad (V)    35
Garden lettuce, tomato, cucumber, lemon juice, olive oil 

Eggplant Mufasakh (N,V)  35
Fried sliced eggplant served with mixed vegetables, 
walnuts, and pomegranate dressing

Classic Caesar Salad (D,E,G,S)  65
Add your favorites:

Grilled Chicken  10
Grilled Salmon (S)  30
Grilled Shrimp (S)  30

Mezze Tasting (G)    
Your choice of three cold mezze    90
Your choice of six cold mezze    150



 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  V: Vegetarian
All prices are in Qatari Riyals

HOT MEZZE
Kibbeh (G,N)  40
Fried minced lamb with pine nuts

Cheese Sambousek (D) 40
Fried fluffy pie stuffed with halloumi cheese

Meat Sambousek (D,N) 40
Fried fluffy pie stuffed with minced lamb and pine nuts

Spinach Fatayer (V)  40
Fried fluffy pie stuffed with spinach

Hummus Bil Lahme (N) 50
Hummus with diced lamb, pine nuts

Prawns Provencale (S) 50
Sautéed prawns, garlic, fresh coriander, lemon juice

Grilled Halloumi Plate (D)  50
Grilled halloumi cheese, mixed pickles

Vegetables Spring Rolls (V)  40

Falafel (V) 40
Deep-fried ground chickpeas paste served with tahini sauce

Steak Fries 35

Potato Wedges /Cheese /Provencal  35
Potato wedges sautéed with garlic, fresh coriander, 
and lemon juice



 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  V: Vegetarian
All prices are in Qatari Riyals

HOMEMADE SAJ 
Kashkaval Cheese (D,G) 40
Saj with kashkaval cheese

Halloumi Cheese (D,G) 40
Saj with halloumi cheese

Meat  50
Saj with Arabic spices minced lamb

Muhammara (D,G) 40
Traditional spicy muhammara

Za'atar (D,G,V) 40

Make your own saj
Choose 2  75
Choose 3 105

WRAPS & SANDWICHES
Served with steak fries

Chicken Shawarma Arabic Style (D,G)   60
Chicken shawarma served with garlic sauce, Arabic pickles

Grilled Halloumi Sandwich (D,G)  55
Grilled Halloumi wrapped with tomato and Arugula leaves, 
and steak fries

Falafel Wraps (G) 55
Fried falafel, tahini sauce, turnip pickles

Al Jalsa Cheese Trio Burger (D,G)  80
Char-grilled beef served with cheddar, halloumi, kashkaval cheese

Chicken Musakhan (D,G)  60
Sumac marinated chicken wrapped in SAJ bread served with raita

Bliss Burger (G,D,E)  160
Top up with seared foie gras  20



 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  V: Vegetarian
All prices are in Qatari Riyals

SEAFOOD CORNER
Grilled Hammour Filet (S)  110
Char grilled hammour filet served with steamed vegetables

Grilled King Prawns (S) 120
Three pieces of char-grilled king prawns marinated with oriental 
spices, served with steak fries

Mix Grilled Seafood (S)  195
Char-grilled fish, salmon, cuttlefish, prawns, oriental sauce, 
served with steak fries

MAIN COURSE
Braised Lamb Shank (G,N)   160
Slow cooked lamb shank served with oriental rice, dry apricot

Oriental Mixed Grill (G)  150
Shish taouk, lamb kofta, lamb chops, lamb kebab, grilled tomato,
Arabic pickles, steak fries

Grilled Whole Baby Chicken   120
Char-grilled baby chicken, potato wedges, grilled vegetables

Grilled Beef  Ribeye Steak (D,G)  220
Served with spicy potato wedges and peppercorn sauce

Char Grilled Beef  Medallion (D,G)  180
Served with mushroom sauce

Spicy Marinated Grilled Lamb Chops  140
Served with French fries



 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  V: Vegetarian
All prices are in Qatari Riyals

PASTA
Your choice of  Pasta  70
Penne | spaghetti | farfalle

Spinach ricotta Tortellini  85

Mushroom Ravioli  85

Your choice of  sauce: 

Pesto (N, V)  
Fresh basil blended with parmesan cheese and pine nuts

Napolitana (V)  
Fresh tomato sauce, basil

Bolognese (B,G) 
Fresh tomato sauce, minced beef

Alfredo (D,G) 
Cream, parmesan cheese, garlic

Carbonara (D,E) 
Parmesan cheese, crispy turkey, cream, egg

Add your favourites: 
Crispy Turkey  10
Chicken  10
Grilled Salmon (S)  30
Prawns (S)  30



 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  V: Vegetarian
All prices are in Qatari Riyals

INDIAN
Our Tasty Signature Biryani (D,N,E)  70
Basmati rice cooked with 7 different spices, boiled eggs

Add your favorites:
Chicken  10
Lamb  20
Shrimp (S)  30

Northern Indian Butter Chicken (D,N)  90
Simmered in tomato sauce and special spices served with 
steamed basmati rice
 

DESSERT
Umm Ali (D,G,N) 45
Traditional Arabic dessert, filo pastry, milk, nuts

Selection of  Ice Cream (D)  40
Vanilla | Chocolate | Strawberry
 
Selection of  Arabic Sweets (D,G,N)  50

Seasonal Mixed Fruit Platter 50

Saffron Cake (D,V)  60
Traditional saffron cake served with milky saffron sauce

Hazelnuts Fondant Cappuccino 
Ice Cream (D,E,G,N)  50

Arabic Berry Pavlova on Cotton Candy 
Pistachio Sauce (D,E,N) 50

Warm Chocolate Pizza Vanilla Ice Cream (D,E,G)  50

Dolce baked cheese cake  50
With Labneh ice cream and lemon jelly



 

قائمة الطعام
متاح من من 6:30 صباًحا إلى 12:00 صباًحا



 

)D( ألبان )E( بيض )G(غلوتين )N( مكسرات )S( مأكوالت بحرية )V( نباتي
جميع األسعار بالريال القطري 

الشوربة  

35   (G, V) شوربة العدس

45  (D, V) شوربة الفطر
 

35  (D, V) شوربة الطماطم

المقبالت الباردة
 

35   (V) حمص
حمص حب مهروس, طحينة, عصير الليمون

35      (D, V) ُمتبل
باذنجان مشوى مهروس مع الطحينة

35           (V) بابا غنوج
باذنجان مشوى مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس, فلفل وحبات الرمان

35     (G, V) فتوش
خس, خيار, نعناع, بصل اخضر, طماطم, فلفل ُمنوع, حبات الرمان, زيت الزيتون, عصير ليمون

35           (G, V) تبولة
بقدونس, برغل, طماطم, بصل, عصير ليمون, زيت زيتون

سلطة الشيف  75

سلطة حديقة الجلسة  35

مفسخ الباذنجان  40

سلطة القيصر التقليدية  65

إضافات :
دجاج مشوي  10
سمك السلمون المشوي  30
الروبيان المشوي   30

   (G) تشكيلة من المازة الباردة
90 ااختيارك من ثالثة  أصناف من المقبالت الباردة  
150 اختيارك من  ستة أصناف من المقبالت الباردة 

35   (N, V) مفسخ الباذنجان
قطع الباذنجان المقلية مع الخضار الطازج, المكسرات وصلصة الرمان

المقبالت الساخنة

40  (G, N) كبة
لحم الغنم المقلي مع الصنوبر

40  (D) فطائر الجبن
فطائر مقلية محشية جبن الحلومي

 
40   (D, N)  فطائر اللحم

فطائر مقلية محشية لحم الغنم مع الصنوبر
فطائر السبانخ  40



 

)D( ألبان )E( بيض )G(غلوتين )N( مكسرات )S( مأكوالت بحرية )V( نباتي
جميع األسعار بالريال القطري 

50        (N) حمص باللحم
حمص بلحم الغنم المفروم والصنوبر

50      (S) روبيان بروفنسال
روبيان ًمتبل بالثوم, والليمون,الكزبرة

50   (D) طبق حلومي مشوي
جبنة حلومي مشوية تقدم مع مخلل عربي

لفائف الخضار   40

40      (V) فالفل
فالفل مقلية مع صلصة الطحينة

35 البطاطس المقلية   

35 جوانح البطاطس المقلية جبنة / بروفنسال   
 

جوانح البطاطس  جوانح البطاطس المقلية مع الثوم, كزبرة, عصير الليمون 
المقلية مع البسطرمة وجبنة الشيدر  

الصاج

40    (D, G) جبنة القشقوان
جبنة قشقوان التقليدية

40     (D, G) جبنة حلومي
جبنة حلومي 

لحم    50

40  (D, G) محمرة
صاج مع الخضروات الحارة

أختيارك المفضل من الصاج 

2 صاج  65
3 صاج  80

ساندويتشات

60       (D, G) شاورما الدجاج
خبز الصاج, صلصة الثوم, مخلل عربي

55 ساندويش جبنة الحلومي     
ساندوتش الحلوم المشوي مع الطماطم و أوراق الجرجير والبطاطس المقلية

55   (G) ساندويتش الفالفل
فالفل مقلية, صلصة الطحينة, مخلل عربي

80  (D, G) برغر الجلسة الثالثي
ثالث قطع من برغر لحم البقر المشوي مع جبنة حلومي, جبنة قشقوان, جبنة شيدر

ساندويش دجاج ُمسخن   60
دجاج متبل بالسماق ملفوف بخبز الصاج يقدم مع رايتا

برغر النعيم   160

مع إضافة قطعة من كبد البط  20



 

)D( ألبان )E( بيض )G(غلوتين )N( مكسرات )S( مأكوالت بحرية )V( نباتي
جميع األسعار بالريال القطري 

المأكوالت البحرية

سمك الهامور المشوي  110
فيليه الهامور المشوي على الفحم يقدم مع الخضار على البخار

120   (S) روبيان مشوي
ثالث قطع من الروبيان المشوي ًمتبلة بالبهارات الشرقية ,بطاطس مقلية

195  (S) طبق بحري مشوي
سمك مشوي, سلمون,حبار,روبيان, صلصة شرقية, بطاطس مقلية

األطباق الرئيسية

160  (G, N) موزات الغنم
موزات الغنم المطهو ببطئ يقدم مع األرز الشرقي, المشمش المجفف

150   (G)  مشاوي مشكلة
شيش طاوق, كفتة الغنم, شقف الغنم, ريش الغنم, مخلل عربي, بطاطس مقلية

فيليه لحم البقري المشوي يقدم مع صلصة الفطر   180

120 الدجاج الصغير المشوي 
دجاج مشوي يقدم مع قطع البطاطس,الخضار المشوي

ستيك لحم البقري المشوي يقدم مع البطاطا وصلصة الفلفل  220

ريش لحم الغنم المشوية مع البطاطس المقلية  140

اختيارك المفضل من المعكرونة  70
)بيني ، سباغيتي ، فارفالي(

ريكوتا تورتيليني السبانخ  85

رافيولي الفطر  85
مع أختيارك المضل من الصلصات

نابوليتانا ، بيستو كريمي ، بولونيز ، ألفريدو 

رافيولي الفطر  85
مع أختيارك المضل من الصلصات 

نابوليتانا ، بيستو كريمي ، بولونيز ، ألفريدو

إضافات :
لحم الحبش المقدد   10
دجاج   10
سمك السلمون المشوي  30
روبيان  30

البرياني 

برياني الجلسة الخاص  70
أرز بسمتي مطبوخ مع 7 بهارات مختلفة ، بيض مسلوق



 

)D( ألبان )E( بيض )G(غلوتين )N( مكسرات )S( مأكوالت بحرية )V( نباتي
جميع األسعار بالريال القطري 

مع اختيارك المفضل من

دجاج  10
لحم الغنم  20
30 روبيان  

 
دجاج بالزبدة من شمال  90

مطهو بصلصة الطماطم والتوابل الخاصة يقدم مع أرز بسمتي مطهو على البخار 

الحلويات

أم علي  45

تشكيلة من البوظة  40
فانيليا ، شوكوالتة ، فراولة

تشكيلة من الحلويات العربية  50

طبق فواكه موسيمية  50

كعكة الزعفران مع صلصة الزعفران  50

كعكة البندق مع بوظة الكابتشينو  50

بافلوفا التوت العربي على غزل البنات و صلصة الفستق  50

50 بيتزا الشوكوالته مع بوظة الفانليا  

50  دولتشي تشيزكيك مخبوزة مع آيس كريم البنة وجيلي ليمون 


