IN-ROOM
DINING MENU
In-Room Dining menu offerings are
available 24/7 in the privacy and
comfort of your own room.
To place your order, dial 2 from your
Guest room phone.
You may also WhatsApp your order
by tapping on the following link:
https://wa.me/97466083690

Breakfast Menu
BREAKFAST COMBOS
Family Breakfast

Your choice of 2 eggs any style or shakshuka

158

Hash brown, sautéed mushrooms, grilled tomato,
veal bacon, chicken sausage, falafel, pickles, tahina,
labneh, foul medames, grilled halloumi, Arabic
bread, bakery basket, selection of butter, jams,
marmalade & honey, classic yoghurt garnished
with fresh berries, seasonal sliced fruit
Served with your choice of fresh juice and your
choice of freshly brewed coffee or tea

Kids Breakfast Platter

45

French toast, pancake, waffle, maple syrup, Nutella

QATARI BREAKFAST
Jebniyeh (Fried Dough)

36

Chabab (Arabic Saffron Pancake)

32

Regag (Choose Your Flavor)

38

Local honey, date molasses

Local honey, date molasses

Plain / Hot Sauce / Egg & Cheese /
Cheese & Thyme / Meat / Vegetables /
Nutella / Cheese

BAKED GOODS
Croissants (D/G/N)

• Plain butter		

16

• Twice baked ham & cheese		

22

• Twice baked spinach & feta		

22

• Almond		

18

Strawberry Cream Cheese Danish (D/G)

20

Cookies & Cream Cruffin (D/G)

22

Date & Cashew Muffin (D/G/N)

18

Carrot & Apple Muffin (D/G)

18

Walnut crumble

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices in Qatari Riyal

BOWLS

Greek Yoghurt & Berries (D/V)

36

Rice Pudding, Mango & Citrus Fruit (D/V)

36

Chia Seeds Pudding (VE)

38

Strawberries, blueberries, raspberries,
Turkish honey
Mango, orange, grapefruit, mandarin

Almond milk, maple syrup, melon, pineapple,
lychee

GLUTEN FREE

Grilled Halloumi Cheese (D/V)

56

Scrambled Eggs (D/G)

68

Fried Eggs (D/G)

68

Arabic Cheeses Selection (D)

58

Cold Cuts Selection

68

Smoked Salmon

88

Tomato, red onion, pomegranate molasses,
tabouleh
Potato hash, stuffed tomato, turkey sausages
Potato hash, stuffed tomato, turkey sausages

Majdoula, shanklish, labneh ball with za’atar

POACHED EGG

Eurocentric (G/D/V)

68

Traditional (G/D/SF)

72

2 poached eggs, cream cheese, green asparagus,
orange hollandaise, bagel

2 poached eggs, baby spinach, smoked salmon,
hollandaise, English muffin

DAINTY

Belgium Waffle (D/G/V)

68

Cinnamon French Toast (D/G/V)

68

Pancake Stack (D/G/V)

68

Oven Baked Shashuka (D/G/V)

58

Pineapple compote, dulce de leche, whipped
cream
Sour cherries, vanilla custard
Sour cherries, vanilla custard
Pita bread

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices in Qatari Riyal

All Day Dining Menu
MEZZEH

Cold Mezzeh Platter (G/D)

78

Hot Mezzeh Platter (G/D/N)

78

Hummus, labneh, moutabal, fattoush, tabbouleh,
warak enab, Arabic bread
Kibbeh, cheese rakakat, sambousek, makanec,
fatayer

SOUPS

Middle Eastern Lentil Soup (G)

42

Tomato Soup (G/VE)

48

Lemon, toasted pita bread
Basil

TOSSED & ….

Superfood Salad (V/N)

72

Caesar Salad (G/D/V)

68

Avocado, broccoli, pumpkin, red cabbage,
edamame, mint, pumpkin seeds, yoghurt &
coconut dressing
Baby romaine lettuce, anchovy dressing,
grated parmesan cheese, croutons
• Add sous vide chicken		

Caprese Bufalina (V/D/N)

Buffalo mozzarella, heirloom tomatoes,
calamata olives

88
82

TOASTED

Served with hand-cut fries and slaw

The Library Club (D/G)

78

The Butch Cassidy (D/G)

88

Shawarma Wrap (D)

68

Butter brioche, fried creole chicken, turkey bacon,
fried egg, baby spinach
Secret OTB sauce, red pepper jam, rocket leaves,
angus patty, cheddar cheese, crispy veal bacon,
fried onion, hickory BBQ sauce, potato brioche
bun

Marinated chicken, baked pita wrap, coriander,
mint

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices in Qatari Riyal

The Kim Chicken (D/E/SF)

88

The Carne Libre (V/N/G)

78

Crispy chicken breast, Korean BBQ sauce,
Asian slaw, fried onions, kimchi mayo, coriander,
black bun

Beyond patty, guacamole, vegan chilli, tomato
salsa, jalapenos, cashew nut sour cream, tortilla
chips, vegan whole wheat bun

QATARI FAVORITES
Manti (D)

Steamed lamb dumplings, khuskhash spicy
tomato sauce

42

Machboos Laham (D/G/N)

138

Sayyadiet Samak (D/G/N)

118

Rubian Machboos (D/G/N)

128

Rich flavored Qatari spiced machoos,
served with cucumber yogurt
Fishermen style seafood flavored rice,
caramelized onion

Rich flavored Qatari spiced machboos, served with
cucumber yogurt

THE BESTSELLERS

Chicken or Vegetable Biryani (N)

98

Butter Chicken Masala (D/G)

78

Nuts, coriander, crispy onion, papadum

Steamed rice, mango pickle, papadum

Arabic Mixed Grill (D)

162

Shish tawook, shish kebab, lamb kofta, lamb cutlet,
Arabic rice, garlic

SIDES (V)

French Fries
Roasted Potatoes
Potato Wedges
French Beans
Grilled Vegetables
Green Asparagus

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices in Qatari Riyal

25

DESSERT

Umm Ali, Pistachio & Rose Water (D/G/N)

68

New York Baked Cheesecake (D/G/N)

52

Warm Apple Crumble (D/G/N)

48

Arabian “Sachertorte” (D/G/N)

52

Arabic Sweets Box (D/G/N)

52

Seasonal Sliced Fruits

48

Flaky puff pastry, nuts, raisins, sweetened rose
water flavored cream

Cream cheese, graham cracker crumb,
blueberry compote
Vanilla custard

Chocolate sponge, date preserve, medjoul dates,
gold leaves
Assortment of traditional Arabic sweets
Fresh fruit cuts

Junior
Clear Chicken Soup

42

Mac & Cheese (D/V)

48

Chicken Tenders (D/G)

50

Fish & Chips (SF/D/G)

48

Kids Beef Burger

48

Yummy Pancake Stack (D/G/V)

32

Vegetables, rice

French fries

French fries, green peas
Tomato, lettuce, cheese, French fries

Sweetened condensed milk, whipped cream,
chocolate drizzle

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices in Qatari Riyal

Drinks & Refreshments
BEER

Heineken

42

Corona

42

Peroni

42

SPIRITS
Vodka

Absolut Blue Label

42

728

Ketel One

62

1298

Grey Goose

62

1588

Beefeater

42

728

Bombay Sapphire

48

788

Tanqueray 10

52

1328

Ballantine’s Finest

42

748

Johnnie Walker, Red Label

42

798

Johnnie Walker, Black Label

58

1698

Jack Daniels

52

1088

Chivas Regal 12 Year Old

58

1688

John Jameson

48

928

Olmeca Blanco

42

728

Jose Cuervo Gold

42

798

Patron XO, “Café”

52

828

Havana Club 3 Year Old

42

728

Bacardi Carta Blanca

42

728

Captain Morgan, “Jamaican Rum”

42

798

Havana Club 7 Year Old

52

798

Gin

Whiskey

Tequila

Rum

All prices in Qatari Riyal

Cognac

Courvoisier, VS

62

1088

Courvoisier, XO

168

3688

Hennessy, XO

198

4988

Remy, XO

198

4998

Millesimato Bottega Brut, Italy		

42

WINE BY GLASS
Sparkling
White

Casal Garcia Vinho Verde, Portugal 		

Red

Tini, Montepulciano, Abruzzo, Italy		

Rose

Rose d’Anjou, France		

42
42
42

WINE BY BOTTLE

Champagne & Sparkling

Millesimato Bottega Brut, Italy		

210

Tintoretto, Prosecco Di Conegliano, Italy		

328

Duval Leroy, Brut, NV, France 		

702

Louis Roederer, Brut, NV, France 		

998

Besserat de Bellefon, Cuvée Des Moines,		
Brut, NV, France

858

Louis Roederer Crystal, France		

White

3588

Casal Garcia Vinho Verde, Portugal		

210

Cloudy Bay Chardonnay, New Zealand		

898

Simi Chardonnay, U.S.A		

702

Danzante, Pinot Grigio, IItaly		

358

Protos, Verdejo, Spain		

328

Planalto, Casa Ferreirinha, Duoro, Portugal		

338

Santa Cristina Bianco, Italy		

338

Dr, Loosen, “Dr. L”, Riesling, Germany		

318

Viña Esmeralda, Miguel Torres, 		
Gewürztraminer, Spain

368

Oyster Bay, Sauvignon Blanc, New Zealand		

378

All prices in Qatari Riyal

Romio Pinot Grigio Friuli, Italy		

252

J. Moreau Petit Chablis Chablis, France 		

518

Casa Silva Reserva, Chardonnay, Chile		

368

Boschendal, Series 1685, Chardonnay, 		
South Africa

448

Red

Tini, Montepulciano, Abruzzo, Italy		

210

Simi Cabernet Sauvignon, U.S.A		

1028

Prunotto, Barbera d’Alba, Spain		

378

Murari, Valpolicella, Veneto, Italy		

318

Forchir, Merlot, Fruili-Grave, Italy		

398

Oyster Bay, Merlot, New Zealand		

418

Chianti, Ruffino DOCG, Italy		

558

Montes Cabernet, Sauvignon/Carmenere, 		
Italy

308

Herdade do Peso, Vihna do Monte, Portugal

318

Papa Figos, Casa Ferrerinha, Duoro, Portugal

398

“Le Prieuré”, Château Ksara, Lebanon		

288

Baron Philipe de Rothschild, Mouton Cadet,
France

478

Antinori, Villa Antinori, Italy 		

458

Rosé

Rosé d’Anjou, France		

210

Santa Cristina Rose, Italy		

298

All prices in Qatari Riyal

COFFEE
Espresso

28

Double Espresso

32

Café Latte

32

Cappuccino

32

Americano

28

TEAS

28

Rose With French Vanilla
Supreme Ceylon Single Origin
Original Earl Grey
Green Tea With Jasmine Flowers
Ceylon Young Hyson Green Tea
Moroccan Mint Green Tea
Ceylon Cinnamon Spice Tea
Pure Peppermint Leaves
Pure Chamomile Flowers
Brilliant Breakfast
Ceylon Silver Tips White Tea
Sencha Green Extra Special
Single Estate Darjeeling

All prices in Qatari Riyal

WATER
Still

Acqua Panna 250ml 		

28

Acqua Panna 1000ml 		

40

Evian 330ml 		

28

Evian 750ml 		

40

Al Rayyan 330ml 		

24

Al Rayyan 750ml 		

34

Sparking

San Pellegrino 250 ml 		

28

San Pellegrino 1000 ml 		

40

Badoit 330 ml 		

28

Badoit 750 ml 		

40

SOFT DRINKS

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Diet Coke

18

San Pellegrino Aranciata

28

San Pellegrino Limonata

28

San Pellegrino Aranciata Rossa

28

FRESH JUICES

38

Orange

Pineapple
Watermelon

BLENDED DETOX JUICES

Pineapple, Apple, Lemon, Ginger
Carrot, Green Apple, Lemon, Ginger
Cucumber, Basil, Lemon
Banana, Mixed Berries

All prices in Qatari Riyal

52

ICED TEAS

28

Classic
Peach

Passion fruit
Lemon

INFUSED ICE TEAS

38

Jasmin & Pineapple

Peppermint & Orange
Earl Grey & Passion Fruit

ICED COFFEE

32

Regular
Vanilla

Hazelnut
Almond
Chocolate

ZERO COCKTAILS
Limonana

Lemon blended with mint & sugar

Nojito

Fruit of the day muddled with lime sugar & soda

Puerto Rican Dream

Fresh pineapple juice, coconut cream

All prices in Qatari Riyal

42

CIGAR MENU
C O H I B A
_ QR170 _ COHIBA PANETELAS BN 25 Cigars
RING

LENGTH

SMOKING TIME

STRENGTH

26 Ø

114.3 mm

20 - 30 min

Medium to Full Body

M O N T E C R I S T O
_ QR240 _ MONTECRISTO EDMUNDO
RING

LENGTH

SMOKING TIME

STRENGTH

52 Ø

135 mm

50 min

Medium to Full Body

_ QR300 _ MONTECRISTO MONTECRISTO NO. 2
RING

LENGTH

SMOKING TIME

STRENGTH

52 Ø

156 mm

50 - 60 min

Medium to Full Body

P A R T A G A S
_ QR180 _ PARTAGAS ARISTOCRARS
RING

LENGTH

SMOKING TIME

STRENGTH

40 Ø

129 mm

60 min

Full Body

_ QR160 _ PARTAGAS SERIE D NO. 4
RING

LENGTH

SMOKING TIME

STRENGTH

50 Ø

110 mm

45 - 50 min

Full Body

T R I N I D A D
_ QR200 _ TRINIDAD REYES
RING

LENGTH

SMOKING TIME

STRENGTH

40 Ø

110 mm

20 - 30 min

Full Body

R O M E O

Y

J U L I E T A

_ QR160 _ ROMEO Y JULIETA ROMEO NO. 2
RING

LENGTH

SMOKING TIME

STRENGTH

42 Ø

129 mm

25 - 30 min

Medium Body

قامئة الطعام
داخل الغرفة
تتوفر عروض قامئة الطعام داخل الغرف
عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع
متتع بخصوصية وراحة يف غرفتك.
للطلب ،اتصل عىل الرقم 2
من الهاتف املوجود بالغرفة.
كام ميكنك تقديم الطلب عن طريق الواتس اب
من خالل الضغط عىل الرابط التايل:
https://wa.me/97466083690

قامئة االفطار
عروض االفطار
فطور عائيل

بيضتان مطهوتان وفقاً للطريقة التي تختارها او شكشوكة
أقراص البطاطس املقرمشة ،فطر سوتيه ،طامطم مشوية،
لحم بقري مقدد ،نقانق الدجاج ،فالفل ،مخلل ،طحينة ،لبنة،
فول مدمس ،حلوم مشوي ،خبز عريب ،سلة خبز ،تشكيلة من
الزبدة ،مرىب ،مكثّف الفاكهة مع العسل ،زبادي كالسييك،
مزين بالتوت الطازج والفواكه املوسمية املقطعة

158

يُقدم مع ما تختاره من العصري الطازج والشاي
أو القهوة الطازجة

طبق إفطار أطفال

توست فرنيس ،بان كيك ،وافل ،رشاب القيقب ،نوتيال

45

فطور قطري
جبنية (عجينة مقلية)

36

عسل محل  ،دبس التمر
جباب (فطيرة عربية بالزعفران)

32

رقاق (اختار نكهتك المفضلة)

38

عسل محيل ،دبس متر

عادي /صلصة حارة  /بيض و جنب  /جنب و زعرت  /لحم /
خرضوات  /نوتيال  /جنب

مخبوزات
كرواسون (أ/غ/م)
• عادي بالزبدة

		

16

• بالجانبون والجنب مخبوز مرتني

		

22

• بالسبانخ وجبنة فيتا مخبوزة مرتني

		

22

• باللوز

		

18

جنب كرميي دامناريك بالفراولة (أ/غ)

20

كوكيز بالكرمية (أ/غ)

22

كعكة التمر والكاجو (أ/غ/م)

18

مافن الجزر والتفاح (أ/غ)

18

مع الجوز املفروم

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية

يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

جميع األسعار بالريال القطري

زبديات
زبادي يوناين مع التوت (أ/غ)

فراولة  ،توت أزرق  ،توت  ،عسل تريك

36

بودينج األرز واملانجو والحمضيات (أ/غ)

36

بودينج بذور الشيا (ف)

38

مانجو ،برتقال ،جريب فروت ويوسفي

حليب اللوز ،رشاب القيقب ،شامم ،أناناس ،ليتيش

أطباق خالية من الغلوتني
جنب حلوم مشوي (أ/غ)

طامطم ،بصل أحمر ،دبس رمان ،تبولة

بيض مخفوق (أ/غ)

بطاطس مقرمشة ،طامطم محشوة ،نقانق حبش
بيض مقيل (أ/غ)

بطاطس مقرمشة ،طامطم محشوة ،نقانق حبش
تشكيلة من األجبان العربية (أ)

مجدولة ،شنكليش ،كرات لبنة بالزعرت

56
68
68
58

تشكيلة من اللحوم الباردة

68

سمك سلمون مدخن

88

بيض مسلوق من دون القشور
يوروسنرتيك (أ/غ/ن)

بيضتان مسلوقتان من دون القشور ،جنب كرميي ،هليون أخرض،
برتقال هولنديز ،باغل
تقليدي (أ/غ/ث)

بيضتان مسلوقتان من دون القشور ،سبانخ صغرية،
سلمون مدخن ،هولنديز ،مافن إنجليزي

68

72

أطايب
وافل بلجييك (أ/غ/ن)

كومبوت األناناس ،دوليس دي ليتيش ،كرمية مخفوقة

68

توست فرنيس بالقرفة (أ/غ/ن)

68

فطائر بان كيك (أ/غ/ن)

68

الكرز الحامض  ،كاسرتد الفانيليا
الكرز الحامض  ،كاسرتد الفانيليا

شكشوكة مخبوزة بالفرن (أ/غ/ن)

خبز عريب

58

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية

يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

جميع األسعار بالريال القطري

قامئة األطباق اليومية
املازة
أطباق املازة الباردة (غ/أ)

حمص ،لبنة ،متبل ،فتوش ،تبولة ،ورق عنب ،خبز عريب
أطباق املازة الساخنة (غ/أ/م)

كبة ،رقاقات بالجنب ،سمبوسك ،مقانق ،فطاير

78
78

الحساء
شوربة العدس الرشق أوسطية (غ)

42

شوربة الطامطم (غ/ف)

48

مع ليمون ،خبز عريب محمص
مع الريحان

السلطات
سلطة سوبر فود (ن/م)

أفوكادو ،بروكيل ،قرع ،ملفوف أحمر ،فول الصويا ،نعناع،
بذور اليقطني ،صلصة الزبادي وجوز الهند

سلطة سيزر (غ/أ/ن)

خس روماين ،صلصة األنشوجة ،جنب بارميزان مبشور،

72

68

مكعبات خبز محمص
• أضف الدجاج

		

كابريزي بوفالينا (ن/أ/م)

موتزاريال بافلو ،طامطم هريلوم ،زيتون كاالماتا

88
82

أطباق مشوية

تقدم مع بطاطا مقلية مقطعة يدويا وسلطة
اليربيري كلوب (أ/غ)

بريوش بالزبدة ،دجاج مقيل ،حبش مقدد ،بيض مقيل،

78

سبانخ صغرية

باتش كاسيدي (أ/غ)

88

لفائف الشاورما (أ)

68

صلصة أو يت يب ،مرىب الفلفل األحمر ،أوراق الجرجري،
لحم أنغوس ،جنب تشيدر ،لحم بقري مقدد مقرمش ،بصل مقيل،
صلصة باربيكيو هيكوري ،خبز بريوش البطاطس
دجاج متبل ،لفائف بيتا مخبوزة ،كزبرة ،نعناع

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية

يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

جميع األسعار بالريال القطري

كيم تشيكن (أ/ب/ث)

صدر دجاج مقرمش ،صلصة باربيكيو كورية ،سلوطة آسيوية،
بصل مقيل ،مايونيز كيمتيش ،كزبرة ،خبز أسود
كارين ليرب (ن/م/غ)

88

عجينة مميزة ،جواكامويل ،فلفل ،صلصة طامطم ،فلفل حلبي،

78

كرمية الكاجو الحامض ،رقائق التورتيال ،خبز نبايت من القمح
الكامل

األطباق القطرية املفضلة
مانتي (أ)

معجنات محشوة بلحم الضأن مطهوة عىل البخار،
صلصة خشخاش بالطامطم الحارة
مجبوس لحم (أ/غ/م)

مجبوس بالتوابل القطرية الغنية بالنكهات ،يُقدم مع زبادي
بالخيار
صيادة سمك (أ/غ/م)

أرز بنكهة املأكوالت البحرية عىل طريقة الصيادي ،
بصل مكرمل
مجبوس لحم (أ/غ/م)

مجبوس بالتوابل القطرية الغنية بالنكهات،
يُقدم مع زبادي بالخيار

42

138

118

128

عا
األطباق األكرث مبي ً
برياين دجاج أو خضار (م)

مكرسات ،كزبرة ،بصل مقرمش ،بابادوم

ماساال الدجاج بالزبدة (أ/غ)

أرز عىل البخار ،مخلل مانجو ،بابادوم

مشاوي مشكلة عربية (أ)

شيش طاووق ،شيش كباب ،كفتة ،أضلع لحم ضأن،
أرز عريب ،ثوم
أطباق جانبية (ن)

98
78
162

25

بطاطس مقلية
بطاطس محمرة
رشائح البطاطس
فاصوليا فرنسية
خرضوات مشوية
هليون أخرض

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية

يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

جميع األسعار بالريال القطري

الحلوى
أم عيل بالفستق وماء الورد (أ/غ/م)

عجينة ذات طبقات متعددة ،مكرسات ،زبيب،
كرمية بنكهة ماء الورد
تشيز كيك نيويورك مخبوز (أ/غ/م)

جنب كرميي ،فتات بسكويت جراهام ،كومبوت التوت

68

52

كرامبل تفاح دافئ (أ/غ/م)

48

تورتة عربية (أ/غ/م)

52

كاسرتد بالفانيليا

كيك اسفنجي بالشوكوالتة ،متر مدجول ،أوراق ذهب
علبة حلويات عربية (أ/غ/م)

تشكيلة من الحلويات العربية التقليدية

فواكه موسمية مقطعة

قطع الفاكهة الطازجة

52
48

وجبات األطفال
شوربة الدجاج

مع الخضار واألرز

42

ماك اند تشيز (أ/ن)

48

تشيكن تندرز (أ/غ)

50

فش اند تشيبس (ث/أ/غ)

48

برجر لحم بقري بحجم صغري

48

بطاطس مقلية

بطاطا مقلية ،بازالء خرضاء

طامطم ،خس ،جنب ،بطاطا مقلية
فطائر بان كيك الشهية (أ/غ/ن)

حليب مكثف محىل ،كرمية مخفوقة ،الشوكوالتة ذائبة

32

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية

يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة

جميع األسعار بالريال القطري

املشروبات واملرطبات
الجعة

		

42

هاينيكن
كورونا

		

42

بريوين

		

42

املرشوبات الروحية
الفودكا
أبسوليوت بلو ليبل

42

728

كاتل وان

62

1298

غراي غوز

62

1588

الجني
بيفيرت

42

728

بومباي سافري

48

788

تانكراي 10

52

1328

الويسيك
بالنتاينز فاينست

42

748

جوين ووكر ،ريد ليبل

42

798

جوين ووكر ،بالك ليبل

58

1698

جاك دانيالز

52

1088

شيفاز ريغال معتّقة  12سنة

58

1688

جون جيمسون

48

928

التيكيال
أومليكا بالنكو

42

728

خويس كويرفو جولد

42

798

باترون « ،XOكايف»

52

828

الروم
هافانا كلوب معتّق  3سنوات

42

728

باكاردي كارتا بالنكا

42

728

كابنت مورغن« ،جامايكن روم»

42

798

هافانا كلوب معتّق  7سنوات

52

798

جميع األسعار بالريال القطري

الكونياك
كورفوازييهVS ،

62

1088

كورفوازييهXO ،

168

3688

هانييسXO ،

198

4988

رمييXO ،

198

4998

النبيذ بالكأس
وار
النبيذ الف ّ

ميليسيامتو بوتيغا بروت ،إيطاليا

		

42

النبيذ األبيض
كازال غارسيا فينو فريدي ،الربتغال

		

42

النبيذ األحمر
تيني ،مونتيبولشيانو ،أبروزو ،إيطاليا

		

42

النبيذ الوردي
روزي دانجو ،فرنسا

		

42

النبيذ بالزجاجة
الشامبانيا والنبيذ الفوار
		

210

ميليسيامتو بوتيغا بروت ،إيطاليا

تينتوريتو ،بروسيكو دي كونيليانو ،إيطاليا 		

328

دوفال لوروي ،بروت ،أن يف ،فرنسا

		

702

لويس رودورير ،بروت ،أن يف ،فرنسا

		

998

باسريا دو بالفون ،كويف دي موان ،بروت ،أن يف ،فرنسا
لويس روديرير كريستال ،فرنسا

		

858
3588

النبيذ األبيض
كازال غارسيا فينو فريدي ،الربتغال

		

210

كالودي باي شاردوناي ،نيو زيلندا

		

898

سيمي شاردوناي ،الواليات املتحدة

		

702

دانزانتي ،بينو غريجيو ،إيطاليا

		

358

بروتوس ،فريديخو ،إسبانيا

		

328

بالنالتو ،كازا فرييرينا ،ديورو ،الربتغال

		

338

سانتا كريستينا بيانكو ،إيطاليا

		

338

د .لوسن« ،د .أل» ،ريسلينغ ،أملانيا

		

318

جميع األسعار بالريال القطري

		
فينيا إزمريالدا ،ميغيل توريس ،غويرزتراميرن ،إسبانيا

368

أويسرت باي ،سوفينيون بالن ،نيو زيلندا

		

378

روميو بينو غريجيو فريويل ،إيطاليا

		

252

ج .مورو بويت شابيل شابيل ،تشييل

		

518

كازا سيلفا ريزيرفا ،شاردوناي ،تشييل

		

368

		
بوشاندال ،مجموعة  ،1685شاردوناي ،جنوب أفريقيا

448

النبيذ األحمر
		

210

تيني ،مونتيبولشيانو ،أبروزو ،إيطاليا

سيمي كابريين سوفينيون ،الواليات املتحدة		

1028

برونوتو ،باربريا دالبا ،إسبانيا

		

378

موراري ،فالبوليتشيال ،فينيتو ،إيطاليا

		

318

فورشري ،مريلو ،فروييل-غرايف ،إيطاليا

		

398

أويسرت باي ،مريلو ،نيو زيلندا

		

418

شيانتي ،روفينو  ،DOCGإيطاليا

		

558

		
مونتيس كابريين سوفينيون/كارمينري ،إيطاليا

308

هريداد دو بيسو ،فينا دو مونتي ،الربتغال 		

318

بابا فيغوس ،كازا فرييرينا ،ديورو ،الربتغال 		

398

		

288

		
بارون فيليب دو روثتشايلد ،موتون كادي ،فرنسا

478

		

458

«لو بريوري» ،شاتو كسارة ،لبنان

أنتينوري ،فيال أنتينوري ،إيطاليا

النبيذ الوردي
روزي دانجو ،فرنسا

		

210

سانتا كريستينا روزي ،إيطاليا

		

298

جميع األسعار بالريال القطري

القهوة
إسربيسو

28

إسربيسو دوبل

32

كايف اليت

32

كابوتشينو

28

قهوة أمريكية

28

الشاي

28

شاي الورد والفانيال
شاي سيالين فاخر
شاي إيرا غراي األصيل
شاي أخرض بالياسمني
شاي أخرض سيالين يونغ هايسون
شاي مغريب أخرض بالنعناع
شاي سيالين بالقرفة
نعناع
بابونج
بريليانت بريكفست
شاي أبيض سيالين سيلفر تيبس
شاي سينشا أخرض مميز
شاي أسود سنغل إستيت دارجلينغ

جميع األسعار بالريال القطري

املياه
املياه املعدنية
أكوا بانا  250مل

		

28

أكوا بانا  1000مل

		

40

إيفيان  330مل

		

28

إيفيان  750مل

		

40

الريان  330مل

		

24

الريان  750مل

		

34

املياه الغازية
سان بيليغرينو  250مل

		

28

سان بيليغرينو  1000مل

		

40

بادوا  330مل

		

28

بادوا  750مل

		

40

املرطبات
كوكا كوال ،فانتا ،سربايت ،كوكا كوال دايت

18

سان بيليغرينو أرانسياتا

28

سان بيليغرينو ليموناتا

28

سان بيليغرينو أرانسياتا روسا

28

العصائر الطبيعية

38

برتقال
أناناس
بطيخ

كوكتيالت الديتوكس
أناناس ،تفاح ،حامض ،زنجبيل
جزر ،تفاح أخرض ،حامض ،زنجبيل
خيار ،حبق ،حامض
موز ،توت مشكّل

جميع األسعار بالريال القطري

52

الشاي املثلج

28

كالسييك
دراق
باشن فروت
حامض

الشاي املثلج بالنكهات

38

ياسمني وأناناس
نعناع وبرتقال
إيرل غراي وباشن فروت

القهوة املثلّجة

32

عادية
فانيليا
بندق
لوز
شوكوال

الكوكتيالت الخالية من الكحول
ليمونانا

حامض ممزوج مع النعناع والسكر

نوخيتو

فاكهة اليوم مع اللّيم والسكر والصودا

الحلم البويرتو رييك

عصري أناناس طبيعي ،كرمية جوز الهند

جميع األسعار بالريال القطري

42

قامئة السيجار
كوهيبا
_  170ر .ق _ .كوهيبا بانيتيالس BN 25
القطر
26

الطول

 114.3ملم

وقت التدخني

من  20اىل  30دقيقة

قوة التدخني

من متوسطة إىل كاملة

مونتي كريستو
_  240ر .ق _ .مونتي كريستو إدموندو
القطر
52

وقت التدخني

الطول

 50دقيقة

 135ملم

قوة التدخني

من متوسطة إىل كاملة

_  300ر .ق _ .مونتي كريستو مونتكريستو رقم 2
القطر
52

الطول

 156ملم

وقت التدخني

من  50اىل  60دقيقة

قوة التدخني

من متوسطة إىل كاملة

بارتاغاس
_  180ر .ق _ .أرستقراط بارتاغاس
القطر
40

الطول

 129ملم

وقت التدخني
 60دقيقة

قوة التدخني
كاملة

_  160ر .ق _ .بارتاغاس SERIE D NO. 4
القطر
50

الطول

 110ملم

وقت التدخني

من  45اىل  50دقيقة

قوة التدخني
كاملة

ترينيداد
_  200ر .ق _ .ترينيداد ريس
القطر
40

الطول

 110ملم

وقت التدخني

من  20اىل  30دقيقة

قوة التدخني
كاملة

روميو وجوليت
_  160ر .ق _ .روميو وجوليت روميو رقم 2
القطر
42

الطول

 129ملم

وقت التدخني

من  25اىل  30دقيقة

قوة التدخني
متوسطة

