MENU

MEZZERIA
COLD MEZZE
Raheb Salad (VE/N)
Smoked eggplant, vegetables, walnuts, pomegranate molasses

46

Shanklish (D/N/G)
38
Cow & sheep milk aged cheese, dry za’atar, tomato, mint, onion, olive oil
Mutabal Badenjan (VE)
Chargrilled eggplant purée, pomegranate, tahini

42

Zaytonyeh (VE/N/G)
Mix olives, capsicum, onion, carrot, walnut, fresh pomegranate

32

Muhammara (VE/N/G)
Capsicum, walnut, breadcrumbs, pomegranate molasses

32

Innabiyeh (VE)
Stuffed wine leaves, lemon, olive oil, pomegranate molasses

42

THE LEVANTINE GARDEN
Tabboulet Remman (VE/G)
Parsley, fresh pomegranate, tomato, onion, bulgur, lemon, olive oil

38

Fattoush (VE/G/N)
Mixed greens, raw vegetable, sumac bread, pomegranate molasses

48

Jarjeer O Tamr (D/V/N)
Date & rocket salad, arugula, spinach, onion, candied walnuts, goat
cheese, dates mustard dressing

48

THE LEVANT SOUP URN
Adas (VE/G)
Traditional red lentil soup with cumin, lemon, olive oil

42

FROM THE ARABIC BREAD OVEN
Manaeesh (N/D/G)
Za’atar, kashkaval cheese, cumin spicy tomato

58

Arayes Lahmeh (G/N)
Stuffed Syrian flatbread, zesty lamb, tomato & mint

52

Arayes Lahmeh O Jebneh (G/N/D)
52
Stuffed Syrian flatbread, zesty lamb, kashkawal Cheese, tomato & mint

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

THE HUMMUS KALEIDOSCOPE

Order a flight of 6 for QAR 98 or individual portions:

Hummus Bil Karaz (VE/N)
Sour cherry hummus, pine seeds

42

Hummus Beiruti (VE)
Tomato-paprika hummus, parsley, garlic

38

Hummus Bil Dukka (VE/N/G)
Gaza–style hummus, dukka spices, olive oil

38

Qudsiyeh (VE)
Palestinian–style hummus, whole chickpeas, green shatta

38

Halabi Bil Shatta (VE)
Aleppo-style hummus, spicy tomato–pepper salsa

38

Mdakhan (VE)
Smoked hummus, roasted garlic purée

38

Classic Hummus (VE)
Tahina & garlic

38

HUMMUS WITH HOT TOPPINGS
Hummus Bil Lahmeh (N)
Braised lamb, pine seeds

48

Hummus Bil Qarnabit (VE/G)
Broccolini hummus, spring onion salsa

48

Hummus Bil Fitr (VE)
Warm mushroom salad, lemon, olive oil

48

HOT MEZZE
Jebneh (D)
Fried halloumi cheese, spring onion, coriander, chili oil

38

Falafel (VE/N)
Crispy chickpea fritters, garlic tomato sauce, tahini

38

Kibbeh (G/D/N)
Burghul fritters, lamb, onion, pine seeds

38

Batata Jabaliyeh (V/D)
Fried potato, lemon & coriander, green chili

32

Sujuk (G)
Sautéed Arabic sausages, tomato, onion

48

Rubian Harrah (SF/D/G)
Crisy spicy prawns, potato & garlic chips

42

Rkakat Jebneh (G/D)
Crispy filo-pastries stuffed with akkawi cheese & mint

42

Sawdet Djaj (N)
Pan-fried chicken liver, cumin & pomegranate molasses

40

Manti (D/G)
Steamed lamb dumplings, khuskhash spicy tomato sauce

38

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

QATARIA
Djaj Bil Roub (D)
Qatari-style grilled boneless baby chicken, yogurt, saffron & onion

118

Machboos Laham (D/N/G)
Rich flavored Qatari spiced majboos, served with cucumber yogurt

138

Sayyadiet Samak (D/N/G)
Fisherman style seafood flavored rice, caramelized onion

118

Rubian Machboos (D/N/G)
Rich flavored Qatari spiced majboos, served with cucumber yogurt

128

KÖFTERIA
Order a flight for QAR 148 or individual portions

TURKISH

108

Adana Köfte (G)
Spicy lamb köfte, bell peppers, paprika, onions, tomatoes

LEBANESE

102

Mdahabeh (N/D)
Char-grilled seven spices lamb kafta, warm eggplant stew
* Cheese kafta is also available

SYRIAN

98

Kabab Bil Karaz (N/G/D)
Seared lamb kufta, hibiscus cherry stew

JORDANIAN

92

Kufta Bil Tahina (G/N/D)
Vermicelli Rice

IRANIAN
Kabab Koobideh (D)
Saffron rice

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

92

GRILLERIA
Iranian Joojeh Kabab (D)
Saffron yogurt marinade, Persian zereshk rice

108

Shish Tawook (D/G)
Char-grilled garlic marinated chicken, biwaz salad,
char-grilled vegetables, tomato

98

Beef Kabab (G)
Biwaz salad, char-grilled vegetables, tomatoes

98

Levantine Mix Grill (D/N)
Shish tawook, beef kabab, Iranian koobideh, lamb chops
Ouzi rice, char-grilled vegetables & tomato

188

Rubian (SF/D)
Tiger prawns marinated with saffron, onion & olive oil
Saffron seafood rice, char-grilled lemon

152

Samak (SF/D)
Tahina & basil sauce, confit tomato
Vermicelli rice

132

ENHANCERS
Laban o Khyar (D)

20

Batata Bil Za`atar Fries (V/N)

28

Fried Cauliflower (V/D)

26

White Rice (D)

18

Zereshk Rice (D)

20

Saffron Rice (D)

22

Ouzi Rice (D/N)

28

Fries (VE)

28

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

PATISERIA
Knafeh Nabulsiyeh
Pistachio ice cream

48

Warm Katayef
Walnut, coconut, cinnamon honey ice cream

48

Chocolate-Date Pudding
Vanilla ice cream, date sauce, Medjoul date wrapped in gold leaf

52

Za‘faran
Saffron scented milk, condensed milk, cheesecake style

48

“Our Own Baklawa”
Hazelnuts, citron, praline ice cream

52

Balah El Sham
Syrian fritters, orange blossom syrup, cardamom cream

48

Seasonal Fruits
Freshly cut fruit

48

KIDS
Arabian Kids Pizza (G/D)
Tomato and kashkaval cheese

32

Manaeesh (G/D/N)
Your choice of: Za’atar or Za’atar & Cheese

32

Deep Fried Tawook Nuggets (G/D)
Served with French fries

42

Lamb Kufteh Skewer (D)
Served with your choice of French fries or steamed rice

42

Seafood Fried Rice (SF/D)
Saffron, eggs, tomato, cucumber

42

Joojeh Kabab Skewer (D)
Served with saffron rice

42

Steamed Vegetables (VE)

28

Selection of Ice Cream & Sorbet

28

All prices are in Qatari Riyal

AMBROSIA
ELIXIRS, SHRUBS & TINCTURES FROM OUR
JOURNEY THROUGH THE LEVANT
The Adana
48
Pomegranate-rose elixir, raspberry, garden mint, hand-pressed lime, soda
The Qattinah
Crafted botanical spice syrup, citrus kaleidoscope, 24 karat gold

52

Sharab el Toot
Mulberry syrup, served diluted with ice water

48

Wared el sham
Homemade rose syrup Shami style

48

Jallab
Grape molasses syrup, dates and rose water

48

Qamaruddin
Dried apricot based, orange blossom

48

Tamer Hindi
Tamarind fruit mixed with sour hibiscus

48

Ayran
Yoghurt mixed with cold water

48

All prices are in Qatari Riyal

WINE BY GLASS
Sparkling								
Millesimato Bottega Brut								

42

White
Romio Pinot Grigio							
Oyster Bay Sauvignon Blanc						

42
78

Red
Montepulciano d‘Abruzzo										
Finca La Linda Malbec								

42
58

Rosé
Rosé d‘Anjou, France				

42

Dessert Wine (60 ml)
Croft Ruby Port, Portugal		

42

WINE BY BOTTLE
Champagne & Sparkling
Millesimato Bottega Brut
Tintoretto, Prosecco Superiore, Italy								
Duval-Leroy, Brut NV, France									
Duval-Leroy, Rosé NV, France								
Veuve de Clicquot Brut NV, France								

210
328
702
988
1088

White
Romio Pinot Grigio, Fruili						
Oyster Bay Sauvignon Blanc, New Zealand						
Chateau Ksara, Blanc de l’Observatoire, Lebanon							
Chateau Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon							
Bouchard Ainé & Fils, Bourgone Aligoté, France							
Loosen Bros. Dr. L, Dry, Riesling, Germany							
Canaletto, Pinot Grigio, Italy									
Danzante, Pinot Grigio, Italy									
Planalto, Casa Ferreirinha, Duoro, Portugal							
Viña Esmeralda, Miguel Torres, Spain								

210
378
302
488
328
318
268
358
268
368

Red
Montepulciano d‘Abruzzo 							
Finca La Linda Malbec								
Montes, Pinot Noir, Limited Selection, Chile							
Château Bel Air, Bordeaux, France								
Château Millegrand, Minervois, France								
Forchir, Merlot, Italy									
Chateau Ksara, Le Prieuré, Lebanon								
Massaya, Le Colombier, Lebanon								
Chateau Ksara Rouge, Lebanon								
Chateau Kefraya, Comte de M, Lebanon							
Papa Figos, Casa Ferreirinha, Duoro, Portugal							

210
268
398
288
298
398
288
358
588
928
398

Rosé
Rosé dAnjou, France 							
Chateau Ksara, Rosé de Ksara, Lebanon 							

210
318

Dessert Wine
Orange Muscat & Flora, Brown Brothers, Australia						

398

All prices are in Qatari Riyal

BEER
Heineken											

42

Almaza												

42

Corona												

42

SPIRITS																		
Cognac
Courvoisier, VS		
Hennessy, XO		

62
198

Gin
Beefeater
Hendrick‘s

42
52

Tequila
Olmeca Blanco
Patron Anejo
Patron XO, “Café”

42
68
52

Rum
Bacardi Carta Blanca
Capt. Morgan Jamaican Rum
Havana Club 7 Year Old

42
42
52

Vodka
Absolut, Blue Label
Ketel One
Grey Goose

42
52
62

Whiskey
Balentines
Johnnie Walker, Red Label
Chivas Regal 12 Year Old
Royal Salute, 21 Year Old
Glenmorangie, 10 Year Old
Jack Daniels
Arak
Efe, Gold
Massaya

42
42
58
168
62
52
48
58

All prices are in Qatari Riyal

COFFEE
Espresso		

								

Espresso Double

								

28
32

Americano											

28

Macchiato		

32

							

Cortado											

32

Cappuccino											

32

Caffe Latte											

32

Date Latte		

38

							

Arabic Coffee		

							

48

Ceylon silver tips – white tea								

32

Jasmine flowers – green tea								

32

Moroccan mint – green tea								

28

Ceylon cinnamon spice – black tea							

28

Earl grey original – black tea								

28

Single estate darjeeling – black tea							

32

Supreme single origin – black tea							

28

English breakfast – black tea

28

TEA

						

Chamomile pure flowers									

28

HEALTHY BLENDS
Green apple & carrot

									

Lemon, orange & ginger

									

42
42

Beetroot & pineapple

								

42

Berry & watermelon

									

42

Fruit blend of the day
									
Freshly squeezed blended juice of the day

42

FRESH JUICES
Orange

								

38

Pineapple

												

38

Watermelon
Apple

												
												

All prices are in Qatari Riyal

38
38

PREMIUM WATER
Aqua Panna 250ml 					

28

Aqua Panna 1000ml

										

40

Evian Water 330ml

										

28

Evian Water 750ml

									

40

Al Rayyan 330ml

										

24

Al Rayyan 750ml

										

34

San Pellegrino 250ml
San Pellegrino 1000ml

									

28

										

40

Badoit 330ml

										

28

Badoit 750ml

										

40

SOFT DRINKS
Coca-Cola

										

18

Diet Coca-Cola										

18

Fanta Orange

18

										

Sprite

										

18

Ginger Ale

										

18

Tonic Water

										

18

Soda Water

										

18

San Pellegrino Aranciata

							

28

San Pellegrino Limonata									

28

San Pellegrino Aranciata Rossa								

28

All prices are in Qatari Riyal

SHISHA
CLASSIC SHISHA
SINGLE OR MIXED FLAVOR				
Flavours:
Double apple
Grape & mint
Strawberry & mint
Lemon & mint
Watermelon
Mint
Vanilla
Cinnamon gum
Cherry
Mixed berry

130

REFILL						

65

MEDUSE

This was the beginning of a new era of designer hookahs and
multi-sensual adventure smoking with top shisha gastronomy involved.
SINGLE PIPE				

250

DOUBLE PIPE						

350

All prices are in Qatari Riyal

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

املازة
املازة الباردة

سلطة الراهب (ن/م)

خن ،خضار ،جوز ،دبس ال ّرمان
باذنجان مد ّ

شنكليش (أ/م/غ)

شنكليش بقر وغنم ،زعرت يابس ،طامطم ،نعناع ،بصل ،زيت زيتون

مت ّبل باذنجان (ف)

مان ،طحينة
باذنجان مهروس مشوي عىل الفحم ،ر ّ

زيتون ّية (ف/م/غ)

مان طازج
زيتون مشكّل ،فليفلة ،بصل ،جزر ،جوز ،ر ّ

مرة (ف/م/غ)
مح ّ

مان
فليفلة ،جوز ،بقسامط ،دبس الر ّ

ع ّناب ّية (ف)

مان
ورق عنب محيش ،ليمون ،زيت زيتون ،دبس الر ّ

السلطات العربية
مان (ف/غ)
تبولة بالر ّ

مان طازج ،طامطم ،بصل ،برغل ،ليمون ،زيت زيتون
بقدونس ،ر ّ

فتّوش (ف/غ/م)

بالسمق ،دبس ال ّرمان
خضار مشكّلة ،خضار نيئة ،خبز
ّ

جرجري ومتر (أ/ن/م)

محل ،جبنة ماعز،
ّ
سلطة التمر والروكا ،جرجري ،سبانخ ،بصل ،جوز
صلصة التمر والخردل

وعاء شوربات رشقية

عدس (ف/م)

مون ،ليمون ،زيت زيتون
شوربة العدس األحمر التقليديّة مع ك ّ

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

46
38
42
32
32
42

38
48
48

42

من فرن املخبوزات العربية

مناقيش (م/أ/غ)

زعرت ،جبنة القشقوان ،تتبيلة الكمون والطامطم

عرايس لحمة (غ/م)

خبز سوري مسطح ،لحم غنم منكّه ،طامطم ،نعناع

عرايس لحمة وجبنة (غ/م/أ)

خبز سوري مسطح ،لحم غنم منكّه ،جبنة القشقوان ،طامطم ،نعناع

58
52
52

تشكيلة الحمص

أطلب  6أنواع مقابل  98ر.ق أو حصصاً فردية:

مص بالكرز (ف/م)
ح ّ

مص بالكرز الحامض ،صنوبر
ح ّ

مص بريويت (ف)
ح ّ

مص بالطامطم والبابريكا ،بقدونس ،ثوم
ح ّ

مص بال ّدقة (ف/م/غ)
ح ّ

مص عىل الطريقة الغزويّة ،بهارات ال ّدقة ،زيت زيتون
ح ّ

قدس ّية (ف)

مص ح ّبة كاملة،
مص عىل الطريقة الفلسطين ّية ،ح ّ
ح ّ
صلصة الشطة الخرضاء

حلبي بالشطة (ف)

مص عىل الطريقة الحلب ّية ،صلصة الطامطم والفلفل
ح ّ

خن (ف)
مد ّ

خن ،ثوم مشوي مهروس
مص مد ّ
ح ّ

يك (ف)
مص كالسي ّ
ح ّ
طحينة ،ثوم

مالت الساخنة
حمص مع املك ّ
مص باللّحمة (م)
ح ّ

لحم غنم مطهو  ،صنوبر

مص بالقرنبيط (ف/غ)
ح ّ

مص بالقرنبيط ،صلصة البصل األخرض
ح ّ

مص بالفطر (ف)
ح ّ

سلطة الفطر الساخن ،ليمون ،زيت زيتون

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

42
38
38
38

38
38
38

48
48
48

املازة الساخنة
جبنة (أ)

جبنة حلّوم مقل ّية ،بصل أخرض ،كزبرة ،زيت الفلفل الحار

فالفل (ف/م)

مص املقل ّية ،صلصة الثوم والطامطم ،طحينة
فطائر الح ّ

ك ّبة (م/غ)

فطائر برغل ،لحم غنم ،بصل ،صنوبر

بطاطا جبل ّية (ف)

بطاطا مقل ّية ،ليمون وكزبرة ،فلفل أخرض حار

سجق

سجق مقيل ،طامطم ،بصل

روبيان حار

روبيان حار مقيل ،رقائق بالطامطم والثوم

رقاقات جبنة

رقاقات مقلية محشية بجبنة العكاوي والنعناع

سودة دجاج (أ/م)

مون ،دبس ال ّرمان
قصبة دجاج مقل ّية ،ك ّ

مانتي (أ)

فطائر محشية بلحم خاروف مطبوخة عىل البخار،
صلصة الخشخاش مع البندورة الحارة

38
38
38
32
48
42
42
40
38

األطباق القطرية
دجاج بالروب (أ)

فرخ دجاج من دون عظام مشوي عىل الطريقة القطريّة،
زبادي ،زعفران ،بصل

مجبوس اللّحم (أ/م/غ)

قطري مت ّبل ذو نكهة غن ّية ،يق ّدم مع سلطة اللنب والخيار
مجبوس
ّ

صيادية سمك (أ/م/غ)

مقل
ّ
أرز بنكهة الثامر البحريّة عىل طريقة ص ّياد السمك ،بصل

مجبوس الروبيان (أ/م/غ)

قطري مت ّبل ذو نكهة غن ّية ،يق ّدم مع سلطة اللنب والخيار
مجبوس
ّ

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

118

138
118
128

تشكيلة الكفتة
أطلب تشكيلة مقابل  148ر.ق أو حصصاً فردية:

		
تركية

كفتة أضنة (غ)

كفتة لحم غنم متبلة ،فليفلة ،بابريكا ،بصل ،طامطم

لبنان ّية

مدهبة (م/أ)

كفتة لحم غنم متبلّة ب 7بهارات ومشوية عىل الفحم،
خليط الباذنجان الساخن
أيضا الكفتة بالجبنة
*تتوفر لدينا ً

سور ّية

كباب بالكرز (م/غ/أ)

كفتة لحم غنم محمرة ،خليط الكرز الهيبسكس

أردن ّية

كفتة بالطحينة (غ/م/أ)
أرز وشعرييّة

إيران ّية

كباب كوبيده (أ)
أرز بالزعفران

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

108

102

98

92

92

املشاوي
ين (أ)
جوجه کباب إيرا ّ

ين
تتبيلة الزبادي والزعفران ،أرز زيريشك إيرا ّ

شيش طاووق (أ/غ)

دجاج مت ّبل بالثوم مشوي عىل الفحم ،سلطة بيواز،
خضار مشوية عىل الفحم ،طامطم

كباب لحم بقر (غ)

سلطة بيواز ،خضار مشوية عىل الفحم ،طامطم

مشاوي رشقية مشكّلة (أ/م)

شيش طاووق ،كباب لحم بقر ،كوبيده ايراين ،رشائح لحم غنم
أرز األوزي ،خضار وطامطم مشويّة عىل الفحم

روبيان (ث ب/غ)

جمربي مت ّبل بالزعفران والبصل وزيت الزيتون
أرز بالزعفران ومثار البحر ،ليمون مشوي عىل الفحم

سمك (ث ب/غ)

صلصة الطحينة والحبق ،كونفيت الطامطم
أرز وشعرييّة

108
98

98
188

152

132

مالت
املك ّ
زبادي (أ)

20

بطاطا مقل ّية بالزعرت (ن/م)

28

قرنبيط مقيل (ن/أ)

26

أرز أبيض (أ)

18

أرز زيريشك (أ)

20

أرز بالزعفران (أ)

22

أرز األوزي (أ/م)

28

بطاطا مقل ّية (ف)

28

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

التحلية
كنافة نابلس ّية

آيس كريم بنكهة الفستق

قطايف ساخنة

جوز ،جوز الهند ،آيس كريم بنكهة القرفة والعسل

48
48

بودينغ الشوكوالتة والتمر

52

زعفران

48

آيس كريم بنكهة الفانيال ،صلصة التمر ،متر مجدول مغلّف بورقة ذهب ّية
حليب عطر الزعفران ،حليب مكثّف ،عىل طريقة التشيز كيك

„بقالوة عىل طريقتنا“

بندق ،كباد ،آيس كريم بنكهة الربالني

بلح الشام

فطائر مقل ّية سوريّة ،رشاب زهرة الربتقال ،كرمية الهيل

فواكه موسم ّية

  52
48
48

فواكه طازجة مقطعة

قامئة األطفال
بيتزا عرب ّية لألطفال

طامطم وجبنة القشقوان

مناقيش

خياركم ما بني الزعرت أو الزعرت والجبنة

32
32

ناغتس طاووق مقل ّية

42

سيخ كفتة

42

تق ّدم مع بطاطا مقل ّية

يق ّدم مع الخيار ما بني البطاطا املقل ّية أو األرز املطبوخ عىل البخار

يل بثامر البحر
أرز مق ّ

زعفران ،بيض ،طامطم ،خيار

سيخ جوجه کباب

42
42

يق ّدم مع أرز الزعفران

خضار مطبوخة عىل البخار

مجموعة من اآليس كريم والرشبات املثلجة

جميع األسعار بالريال القطري

28

أمربوزيا
ونة من
اإلكسري والرشوب واملرشوبات املل ّ
رحلتنا إىل املرشق
أضنة

مان والورد ،عليق ،نعناع مدبب ،عرصة ليمون ،صودا
إكسري الر ّ

قطينة

رشاب مصنوع من نبات وبهارات ،تشكيلة حمضيات ،ذهب عيار  24قرياط

رشاب التوت

مستخلص رشاب التوت ,برش الثلج

ورد الشام

رشاب الورد املحيل املصنوع يدويا عىل الطريقة الشامية

جالب

رشاب دبس العنب ,متر ,ماء الزهر

قمرالدين

رشاب املشمش مع زهر الربتقال

التمر الهندي

خالصة التمر الهندي مع عصارة الكاركاديه الحامض

لنب العريان

48
52
48
48
48
48
48
48

لنب مخوق باملاء املثلج

جميع األسعار بالريال القطري

النبيذ بالكأس
وار
ف ّ

42

ميليسيامتو بوتيغا بروت

أبيض

روميو بينو جريجيو

42

أويسرت باي سوفينيون بالن

78

أحمر

مونتيبولسيانو دابروزو

42

فينكا ال ليندا مالبيك

58

وردي
ّ

42

روزيه دانجو ،فرنسا

محل ( 60مل)
ّ
نبيذ

كروفت رويب بورت ،برتغال

42

النبيذ بالزجاجة

وار
شمبانيا وف ّ

ميليسيامتو بوتيغا بروت

210

تينتوريتو ،بروسيكو سوبرييور ،إيطاليا

328

دوفالروي ،بروت غري معتقة ،فرنسا

702

دوفالروي ،وردي غري معتق ،فرنسا

988

فوف دو كليكو بروت غري معتق ،فرنسا

أبيض

1088

روميو بينو جريجيو ،فريويل

210

أويسرت باي سوفينيون بالن ،نيوزيلندا

378

شاتو كسارا ،بالن دو لوبسريفاتوار ،لبنان

302

شاتو كفريا ،بالن دو بالنك ،لبنان

488

بوشار اينيه ايه فيس ،بورغان أليغويت ،فرنسا

328

لوزن بروز د .ل ،جاف ،ريسلينج ،أملانيا

318

كاناليتو ،بينو جريجيو ،إيطاليا

268

دانزانتي ،بينو جريجيو ،إيطاليا

358

رييرينا ،دورو ،برتغال
بالناوتو ،كازا ف ّ

268

فينا إزمريالدا ،ميغيل توريس ،إسبانيا

368

جميع األسعار بالريال القطري

أحمر

مونتيبولسيانو دابروزو

210

فينكا ال ليندا مالبيك

268

مونتس ،بينو نوار ،مجموعة محدودة ،تشييل

398

شاتو بيل إير ،بوردو ،فرنسا

288

شاتو ميللوغراند ،مينريفوا ،فرنسا

298

فورشري ،مريلو ،إيطاليا

398

شاتو كسارا ،لو بريوريه ،لبنان

288

مسايا ،لو كولومبيه ،لبنان

358

شاتو كسارا أحمر ،لبنان

588

شاتو كفريا ،كونت دو أم ،لبنان

928

رييرينا ،دورو ،برتغال
بابا فيغوس ، ،كازا ف ّ

398

وردي
ّ

روزيه دانجو ،فرنسا

210

شاتو كسارا ،روزيه دو كسارا ،لبنان

318

محل
ّ
نبيذ

اورنج موسكات اند فلورا ،براون بروزرز ،اسرتاليا

الجعة

398

42

هاينيكن
أملازة

42

كورونا

42

جميع األسعار بالريال القطري

املرشوبات الروح ّية

كونياك

كورفوازييه ( VSخاص ج ًّدا)

هينييس ( XOقديم للغاية)

جن

62
198

بيفيرت

42

هندرييكس

52

تيكيال

أومليكا بالنكو

42

باترون آنييخو

68

باترون معتّق ممتاز„ ،كافيه“

52

رم

بكاردي كارتا بالنكا

42

كابنت مورغان جامايكان رم

52

هافانا كلوب معتّقة  7سنوات

52

فودكا

أبسولوت بلو ليبل

42

كيتل ون

52

غراي غوس

62

ويسيك

42

بالنتينس

جوين ووكر ،ريد ليبل

42

تشيفاز ريغال ،معتّقة  12سنة

58

رويال سالوت ،معتّقة  21سنة

168

جلني مورانجي ،معتّقة  10سنوات

62

جاك دانيلز

52

عرق

ايفيه ،غولد

48

مسايا

58

جميع األسعار بالريال القطري

قهوة

إسربيسو

28

دوبل إسربيسو

32

أمريكانو

28

ماكياتو

32

كورتادو

32

كابتشينو

32

كافيه التيه

32

التيه بالتمر

38

قهوة عربية

48

شاي

شاي سيالين أبيض سيلفر تيبس

32

شاي أخرض بالياسمني

32

شاي أخرض بالنعناع املغريب

28

شاي سيالين أسود بالقرفة

28

شاي أسود اورل غراي االصيل

28

شاي أسود سينغل استايت دارجيلينغ

32

شاي أسود سوبريم سينغل اوريجن

28

شاي أسود انغلش بركفاست

28

شاي ازهار البابونج النقية

28

الخلطات الصح ّية
تفاح أخرض وجزر

42

ليمون وبرتقال وزنجبيل

42

شمندر وأناناس

42

توت وبطيخ

42

مزيج من الفواكه اليوم ّية

42

خليط عصري اليوم الطازج

42

جميع األسعار بالريال القطري

العصائر الطازجة
برتقال

38

أناناس

38

بطيخ

38

تفاح

38

مياه نوع ممتاز

28

اكوا بانا  250مل

اكوا بانا  1000مل

40

ايفيان  330مل

28

ايفيان  750مل

40

الريّان  330مل

34

الريّان  750مل

34

سان بيليغرينو  250مل

28

سان بيليغرينو  1000مل

40

بادوا  330مل

28

بادوا  750مل

40

املرشوبات الغاز ّية
كوكا كوال

18

كوكا كوال دايت

18

فانتا برتقال

18

سربايت

18

مزر الزنجبيل

18

ماء التونيك

18

ماء الصودا

18

سان بيليغرينو ارنسيياتا

28

سان بيليغرينو ليموناتا

28

روسا
سان بيليغرينو ارنسيياتا
ّ

28

جميع األسعار بالريال القطري

الشيشة
الشيشة الكالسيكية

نكهة واحدة أو ع ّدة نكهات

النكهات:

130

تفاحتني
عنب ونعناع
فراولة ونعناع
ليمون ونعناع
بطيخ
نعناع
فانيليا
علكة وقرفة
كرز
توت مشكّل

65

رأس جديد

ميدوز

هي بداية حقبة جديدة من تصاميم الهوكة الفريدة ومغامرة مفعمة
املعسل التي متزج بني متعة
باألحاسيس يف عامل التدخني مع أبرز خلطات
ّ
وق.
الشيشة وفن التذ ّ

نربيج واحد

250

نربيجان

350

جميع األسعار بالريال القطري

