ENJOY OUR ON-DEMAND PRIVATE BARBECUE
PREPARED AT THE COMFORT
OF YOUR OWN VILLA

BBQ MENU

Pre-order 24 hours prior
(Minimum 6 Guests)

Resort
International BBQ
SALADS
Mixed leaves, sprouts, grated carrots,
sweet corn, red beans, bell pepper,
tomato, cucumber, pasta salad,
Bavarian potato salad, coleslaw,
thousand island,
blue cheese, orange dressing,
Italian vinaigrette, baguette

MEATS & CO.
King prawns, grilled salmon,
peppered sirloin steaks, beef shashlik,
marinated chicken, lamb chops,
lamb kofta, stuffed peppers,
paneer shashlik, baked potatoes,
sour cream, smoked rice,
grilled vegetables, gravy jus,
cafe de Paris butter

SWEETS & FRUIT
Tiramisu, strawberry tartlets,
vanilla-caramel choux, lemon panna cotta,
bread pudding, brownie bites, fruit salad

498 per person | With beverage
Please inform our team of any allergies or dietary requirements.
All prices in QAR

Resort Signature BBQ
SALADS
Tabbouleh, fattoush, mixed leaves,
sprouts, grated carrots, sweet corn,
red beans, bell peppers, tomato, cucumber,
thousand island, balsamic vinaigrette,
caprese salad, Greek salad, moutabal,
hummus, baba ganoush, muhammara ,
Arabic bread, focaccia

MEATS & CO.
Butter lobster, king prawns, grilled salmon,
peppered wagyu steaks, beef shashlik,
shish tawook, marinated chicken,
lamb kofta, lamb chops, stuffed peppers,
paneer shashlik, baked potatoes,
sour cream, smoked rice, Bavarian potato,
grilled vegetables, gravy jus,
cafe de Paris butter

SWEETS & FRUIT
Um ali, baklava, halwa, mohalabiyah,
basbousa, tiramisu, strawberry tartlets,
vanilla-caramel choux, lemon panna cotta,
brownie bites, fruit salad

778 per person | With beverage
Please inform our team of any allergies or dietary requirements.
All prices in QAR

إستمتع
بخدمة املشاوي يف فلتك الخاصة

قامئة املشاوي

للطلب املسبق ( 24ساعة)
( 6ضيوف كحد أدىن)

املشاوي العاملية
السلطات
سلطة خرضاء  ،الكرنب  ،جزر مبشور ،
ذرة حلوة  ،فاصوليا حمراء  ،فلفل ،
طامطم  ،خيار  ،سلطة املعكرونة ،
سلطة البطاطس البافارية ،
سلطة امللفوف باملايونيز ،
صلصة ثاوزند ايالند  ،جنب أزرق  ،صلصة الربتقال ،
صلصة الخل اإليطالية  ،الرغيف الفرنيس

األطباق الرئيسية
ملك الروبيان  ،ساملون مشوي ،
رشائح لحم الخارصة بالفلفل  ،لحم شاشليك ،
دجاج متبل  ،رشائح لحم العجل  ،كفتة لحم الضأن ،
فلفل محيش  ،بانري شاشليك  ،بطاطا مشوية ،
الكرمية الحامضة  ،أرز مدخن ،
خضار مشوية  ،صلصة املرق ،
زبدة كافيه دو باريس

الحلويات والفواكه
ترياميسو  ،تارتليت الفراولة ،
شو الفانيليا والكراميل ،
ليمون بانا كوتا  ،بودنغ الخبز ،
الرباوين  ،سلطة فواكه

 498لشخص واحد | مع مرشوب
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري

املشاوي املميزة
السلطات
تبولة  ،فتوش  ،سلطة خرضاء ،
كرنب  ،جزر مربوش  ،ذرة حلوة ،
فاصوليا حمراء  ،فلفل  ،طامطم  ،خيار ،
صلصة ثاوزند ايالند  ،صلصة البلسميك ،
سلطة كابريس  ،سلطة يونانية  ،متبل ،
حمص  ،بابا غنوج  ،محمرة ،
خبز  ،فوكاتشيا

األطباق الرئيسية
كركند بالزبدة  ،ملك الروبيان  ،ساملون مشوي ،
رشائح لحم واغيو بالفلفل  ،لحم بقر  ،شيش طاووق ،
دجاج متبل  ،كفتة لحم العجل  ،قطع لحم العجل ،
فلفل محيش  ،بانري شاشليك  ،بطاطس مشوية ،
كرمية حامضة  ،أرز مدخن  ،بطاطس البفاريان ،
خضار مشوية  ،صلصة املرق  ،زبدة كافيه دو باريس

الحلويات والفواكه
أم عيل  ،بقالوة  ،حالوة  ،مهلبية  ،بسبوسة ،
ترياميسو  ،تارتليت الفراولة  ،شو الفانيليا والكراميل ،
بانا كوتا بالليمون  ،الرباوين  ،سلطة فواكه

 778لشخص واحد | مع مرشوب
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري

