




                المقبالت 
30 سلطة الزيتون احللبي   
الزيتون المتبل مع الفلفل الحار، والجوز و عصير الليمون 

وزيت الزيتون
27 ل     متبَّ

الباذنجان المشوي مع صلصة الطحينة

30 احملمرة     
 مزيج من الخبز المحمص ، والجوز، وزيت الزيتون،  

صلصة الرمان، والسمسم

25 سلطة السبانخ    
السبانخ سوتيه مع الثوم والبصل المقلي  وزيت زيتون

30 سلطة اخلرشوف   
الخرشوف المقلي مع زيت الزيتون والثوم والليمون

25 بابا غنوج    
باذنجان مشوي مع البصل و الطماطم و البقدونس و النعناع

30 حمص بيروتي         
حمص مطحون مع الفول والمخلل و صلصة الطحينة 

بطعم البابريكا والثوم

30 اجلبنة البلدية مع الزعتر     
جبنة بلدية بالزعتر  مع زيتون أسود

30 ورق عنب    
ورق عنب على الطريقة التقليدية محشو بالخضار و األرز

25 لبنة بالنعناع    
زبادي مجفف مع النعناع منقوع بزيت الزيتون

27 حمص    
حمص مطحون مع صلصة الطحينة

30 تبولة    
سلطة من البقدونس المفروم والنعناع مع طماطم طازجة، 

برغل، زيت زيتون وعصير ليمون

30 فّتوش    
سلطة طماطم وخيار، أعشاب طازجة، زيت زيتون، خل، 

دبس رمان مع قطع من الخبز المحمص

55 سلطة ثمار البحر    
سلطة من الجرجير مع الروبيان والسلمون  والكالماري مع 

القليل من زيت الزيتون  و الليمون  و االفوكادو

25 البامية بالزيت                                                          
 البامية سوتيه مع البصل والثوم وصلصة الطماطم

 على الطريقة اللبنانية

 نباتي    يحتوي على مكسرات



مقبالت ساخنة
25 تشكيلة الفطاير  

سمبوسك اللحم والكبة والسبانخ و رقاقات الجبنة

٣٠ جبنة حلومي مشوية       
جبنة حلومي مشوية تقدم مع سلطة خضراء

الشوربات 
٤٠ شوربة مأكوالت بحرية 

شوربة المأكوالت البحرية  مطبوخة مع النكهات الشرقية.  
بصلصة الكريمة أو الطماطم 

٢٠ شوربة عدس      
 شوربة عدس أحمر مطبوخ مع البصل والثوم يقدم 

مع قطع محمصة من الخبز العربي

٢٥ شوربة الفطر      
 الفطر األبيض المطبوخ مع البصل والثوم 

مع صلصة الكريمة

50 سلطة الروبيان 
 روبيان مسلوق مع الجرجير و الطماطم وعصير الليمون 

وزيت الزيتون و األفوكادو
55 السلمون املدخن 

 سلمون مدخن وشرائح بصل على الجرجير،  
مع الكبر و صلصة الكريمة الحامضة

٣٠ بطاطا حاره                                                 
 مكعبات البطاطا المقلية  مع الثوم والكزبرة 

والفلفل الحار مطفى بعصير الليمون.
٤٥ فّري التراس                                         

 السمان المشوي متبل مع صلصة الليمون 
و الفلفل الحار

٤٥ الروبيان بروفنسيال                                           
 الجمبري المقلي المتبل مع صلصة الليمون والكزبرة

  ٤٠ مفركة بطاطا 
 مكعبات البطاطا المقلية المقرمشة مع لحم  الخروف  

المفروم والبصل

35 حمص باللحمة         
حمص مع لحم الخروف المفروم والصنوبر

٣٠ سودة دجاج مقلية   
 قطع كبدة دجاج مقلية بصلصة رمان و الثوم و عصير الليمون

 60 عرايس   
 لحم خروف مفروم مع البصل، الطماطم، نعناع، بقدونس، 

ثوم، فلفل حار، وصنوبر في خبز عربي مشوي مع اللبن 
وصلصة الطحينة

40 فتة احلمص   
خبز البيتا المحمص مع اللبن المتبل والحمص و الصنوبر 

مع اللحم المفروم أو الدجاج

٤٠ مطفى اجنحة الدجاج 
  طبق أجنحة الدجاج مشوية مع الثوم و عصير الليمون  

 نباتي    يحتوي على مكسرات



 من
البحر 

90 أرز صيادية بالسمك    
أرز بسمتي مطهو مع السمك و زنجبيل، ثوم، بصل، توابل 

شرقية، صنوبر و زيت زيتون
٨٠ فيليه هامور   

 فيليه هامور مشوي،مع الثوم، الطماطم، الفلفل الحار 
والكزبرة. يقدم مع األرز المطهو على البخار

١٥ بطاطا مقلية      
١٥ أرز بسمتي االبيض      

ارز بسمتي  مطبوخ على البخار مع اعشاب

خاص
٢٢٥ يــة  بحر ت  ال كــو مأ طبــق    

روبيان مشوي، فيليه هامور مشوي، كركند مشوي و 
بيبي كاالماري مع خضار موسمية مطهوة بالبخار و مع األرز 

المطهو على البخار

  ١٠٥  روبيان مشوي 
روبيان مشوي مع الثوم وعصير الليمون    

١٠٥ روبيان مقلي 
 روبيان مقلي يقدم مع الثوم وصلصة المايونيز و الكبر  

و البطاطا المقلية
45 كاالماري مقلي 

حلقات كاالماري المقلية تقدم مع الثوم وصلصة المايونيز 
و الكبر

 نباتي    يحتوي على مكسرات



 من
      المشوى  

           ١٠٥ مشاوي مشكلة            
كفتة كباب ، شيش كباب ، شيش طاووق، العرايس،  

 ريش والبصل والسماق، تقدم مع البطاطا المقلية

95 ريش اخلروف   
 ريش الخروف متبلة ومشوية  تقدم مع الخضار 

و البطاطا المقلية
70 شيش طاووق   

 مكعبات دجاج متبلة بالثوم والليمون ومشوية 
تقدم مع البطاطا المقلية

70 كباب حلبي                                                   
 لحم خروف مفروم  مشوي مع البقدونس والبصل 

يقدم مع البطاطا المقلية
75 شيش كباب   

 مكعبات لحم  مشوي متبلة و مشوية.
تقدم مع البطاطا المقلية

70 دجاج مشوي   
 دجاج مشوي منزوع العظم مع صلصة الثوم 

يقدم مع البطاطا مقلية
75 كباب خشخاش   

لحم الخروف مفروم مشوي ومتبل مع صلصة طماطم 
الحاره. يقدم مع البطاطا المقلية

 نباتي    يحتوي على مكسرات



٣٥ كنافة باجلبنة        
الكنافة بالجبنة المحالة  محلية االتحضير مع الفستق

٣٥ ايس كرمي        
البوظة العربية محلية التحضير مع الفستق

٣٥ قشطة بالعسل        
القشدة الطازجة اللبنانية التقليدية مع العسل والفستق

٣٠ الفواكة املشكلة 
تشكيلة من الفواكة الموسمية المقطعة

 حلويات
التراس 

 موكتيالت 
تقليدية

١٨ جالب 
مشروب شرق أوسطي تقليدي مصنوع من دبس العنب 

والتمر وشراب الورد.

٢٨ فروت پنش لبناني  
فواكه استوائية مخلوطة بنكهة شراب الورد.

٢٨ يــت  يال د ن  ببيــا ا ر آ
عصير الليمون و النعناع المخلوط مع شراب السكر

٢٥ موخيتو 
كالسيك   أو   فراولة   أو   توت العليق

شاي مثلج
22 ليمون 
25 اخلوخ أو الزجنبيل 

٢٥ قهوة مثلجة   
فرابوشــينو   | كابتشــينو   | التيــه   | امريكانــو 

٢٥ ميلك شيك   
الفانيليا | شوكوال | الفراولة

مياه معدنية
15   | 6 محلي   ٥٠٠ مل \ ١.٥ لتر 
٢٤   | ١٨ ايفيان  33٠ مل \ 7٥٠ مل  

مياه غازية
٢٤   | ١٨ بادوا   33٠ مل \ 7٥٠ مل  
٢٨   | ١٦ سان بيليغرينو   ٢٥٠ مل \ ١ لتر 

المشروبات الغازية
15 كوكاكــوال |  كوكاكــوال اليــت | ســبرايت | فانتــا 
١٨ جنجر إيل 
20 مشروب الطاقة  )ريد بول( 

٢٨ العصائر الطازجة   
أنانــاس   | بطيــخ   | ماجنــو    | برتقــال 

القهوة
١٨ إسبرسو 
٢٢ إسبرسو مزدوج 
٢٢ ماكياتو 
٢٥ كابتشينو 
٢٤ كافيه التيه 
٢٥ شكوالته ساخنة 
١٨ قهوة تركية 

الشاي
١٨ لـــمه  د ي  شــا

• إيرل غراي • فطور إنجليزي • ياسمين
• الشاي االخضر • البابونج

٢٤ شاي مغربي 
 نباتي    يحتوي على مكسرات





سوق واقف ، ص.ب. 3496 ، الدوحة ، قطر
هـ: 6666 4433 974+ | ف: 6666 4433 974+

souqwaqif@tivolihotels.com 
tivolihotels.com


