
Prices are net in Qatari riyals, All our dishes are Homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have.

(v) VEGETARIAN

BREAKFAST

CONTINENTAL BREAKFAST (V)                                                        70
Choice of Freshly Squeezed Fruit or Vegetable Juices. Seasonal Fresh Fruits. 
Oven-Fresh Morning Bakeries or Toast. Selection of Preserves,  
Honey and Butter. Tea or Coffee.

FULL INTERNATIONAL BREAKFAST                                                85
Choice of Freshly Squeezed Fruit or Vegetable Juices. Seasonal Fresh Fruits. 
Oven-Fresh Morning Bakeries, Toast. Selection of Preserves, Honey and Butter. 
Two Eggs any Style. Beef Bacon and Chicken Sausage. Baked Beans,  
Hash Brown, Tomato, Zucchini and Mushroom. Assorted Cheeses, Assorted Cold 
Cuts. Tea or Coffee.

ARABIC BREAKFAST (V)                                                                     85
Choice of Freshly Squeezed Fruit or Vegetable Juices. Seasonal Fresh Fruits.
Arabic Bread, Morning Bakeries, Toast. Selection of Preserves, Honey and 
Butter. Foul Medames, Hummus, Labneh. Two Eggs any Style or Shakshuka.
Feta, Cheddar and Emmental Cheeses. Tomato, Cucumber, Olives.
Tea or Coffee.

EGGS DISHES

TWO EGGS, ANY STYLE                                                                      40
With Accompaniments: Chicken Sausage, Beef Bacon, Potato Hash Brown, 
Grilled Cherry Tomato, Sautéed Mushroom or Baked Beans

THREE-EGG OMELETTE                                                                      45
Turkey Ham, Smoked Salmon, Sautéed Mushrooms, Cheese Tomato or Spring Onions

SIDE ORDER                                                                                           15
Beef Bacon  |  Chicken Sausage  |  Sautéed Mushrooms  |  Baked Beans  |  Hash Brown
 

Scrambled Egg and Omelette Can Also Be Prepared with Egg Whites Only  



Prices are net in Qatari riyals, All our dishes are Homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have.

(v) VEGETARIAN

BREAKFAST SPECIALTIES

CINNAMON FRENCH TOAST (V)                                                        25 
Strawberry, Icing Sugar

BELGIAN WAFFLES (V)                                                                       30
Canadian Maple Syrup

BUTTERMILK PANCAKES (V)                                                            30
Canadian Maple Syrup

HOT OATMEAL (V)                                                                                25
Cinnamon Sugar

FOUL MEDAMES (V)                                                                             25
Fava Beans, Garlic, Lemon Juice, Olive Oil, Spices

SEASONAL FRUIT AND MIX BERRIES (V)                                        35
Sliced Seasonal Fruits

YOGHURT (V)                                                                                        20
Plain, Strawberry, Vanilla, Cherry, Blueberry or Low Fat.

CEREALS (V)                                                                                           25
Cornflakes, All Bran, Rice Crispies, Choco Pops, Frosties or Muesli Hot or Cold 
Full-Fat, Low-Fat Or Skimmed Milk

BIRCHER MUESLI (V)                                                                           25
Shredded Apple, Honey and Berries

CHARCUTERIE BOARD                                                                         35
Bresaola, Smoked Turkey, Turkey Ham, Beef Chorizo, Pickled Vegetables

BAKERY BASKET (V)                                                                             25
Choice of Four: Soft Roll Rye Roll White or Whole-Wheat, Toast, Plain Croissant, 
Chocolate Croissant, Danish Pastry, Arabic Bread. Selection of Preserves, Honey 
and Butter.



األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميع أطباقنــا محلية الصنع و معّدة فــي مطبخنا.
مــن فضلــك ال تتــردد في إخبار أعضــاء فريقنا بأي حساســية قد تكون لديك.

)ن( نباتــي

تخصصــات اإلفطــار
توســت فرنســي بالقرفــة )ن(                                                        25

الفراولــة والســكر المثلــج

30 ــة )ن(                                                                 ــر البلجيكي الفطائ
شــراب القيقــب الكندي

30 بانكيــك اللبــن بالزبــدة )ن(                                                           
شــراب القيقــب الكندي

الشــوفان الســاخن                                                                        25
ــكر القرفة س

فــول مدمــس                                                                                 25
فــول ، ثــوم ، عصيــر ليمــون ، زيــت زيتــون ، بهارات

الفاكهــة الموســمية و التــوت )ن(                                               35
فواكــه موســمية مقطعــة

20 الزبــادي )ن(                                                                                     
ســادة ، فراولــة ، فانيليــا ، كــرز ، تــوت أزرق أو قليــل الدســم.

حبــوب اإلفطــار )ن(                                                                        25
كــورن فليكــس ، النخالــة الكاملــة ، أرز كريســبيز ، شــوكو بوبــس ، فروســتي أو 

ميوســلي ســاخن أو بــارد. حليــب كامــل الدســم ، قليــل الدســم أو منزوع الدســم

بيرشــر ميوســلي )ن(                                                                     25
تفــاح مبشــور ، عســل وتوت

لوحــة تشــاركوتيري                                                                       35 
بريــزاوال ، ديــك رومــي مدخــن ، ديــك رومي ، لحــم بقري شــوريزو ، مخلــل خضار

ســلة المخبــوزات )ن(                                                                    25
اختيــارك مــن أربعــة: رول ناعــم أبيــض أو قمح كامل ، توســت ، كرواســون ســادة 

، كرواســون شــوكوالتة ، معجنــات دنماركيــة ، خبــز عربــي. مجموعــة مختــارة مــن 
المربــى والعســل والزبدة.



األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميع أطباقنــا محلية الصنع و معّدة فــي مطبخنا.
مــن فضلــك ال تتــردد في إخبار أعضــاء فريقنا بأي حساســية قد تكون لديك.

)ن( نباتــي

ر فطا إ
70 إفطــار كونتيننتــال )ن(                                                                 

اختيــار عصائــر فواكــه أو خضــروات طازجــة. فواكــه موســمية طازجــة. مخبوزات 
صباحيــة طازجــة أو توســت. اختيــار المربــى ،

عســل و زبدة. شــاي أو قهوة.

85 إفطــار عالمــي كامــل                                                                    
اختيــار عصائــر فواكــه أو خضــروات طازجــة. فواكــه موســمية طازجــة. مخبوزات 

 صباحيــة طازجــة ، توســت. مجموعــة مختــارة مــن المربــى والعســل والزبــدة. 
 بيضتــان علــى أي طريقــة. لحــم بقــري مقــدد ونقانــق دجــاج. فاصوليــا مطبوخــة، 

 هــاش بــراون ، طماطــم ، كوســة و فطــر. أجبــان متنوعــة ، قطــع لحــوم بــاردة متنوعة.
شــاي أو قهوة.

85 الفطــور العربــي )ن(                                                                      
اختيــار عصائــر فواكــه أو خضــروات طازجــة. فواكــه موســمية طازجة.

خبــز عربــي ، مخبــوزات صباحيــة ، توســت. مجموعــة مختــارة مــن المربــى والعســل 
والزبــدة. فــول مدمــس ، حمــص ، لبنــة. بيضتــان علــى أي طريقــة او شكشــوكة.

جبنــة فيتــا وجبــن شــيدر وإيمنتــال. طماطــم ، خيــار ، زيتــون.
شــاي أو قهوة.

ــاق البيض أطب
40 بيضتــان علــى أي طريقــة                                                                  

 مــع مرافقــة: ســجق دجــاج ، لحــم بقري مقــدد ، بطاطــس هاش براون ، 
طماطــم كرزيــة مشــوية ، فطــر ســوتيه أو فاصوليــا مطبوخــة

45 عجــة بثــاث بيضــات                                                                      
لحــم ديــك رومــي ، ســلمون مدخــن ، فطــر ســوتيه ، جبنــة طماطــم أو بصــل أخضر

15 الطلبــات الجانبيــة                                                                          
لحــم بقــري مقــدد | ســجق دجــاج | فطــر ســوتيه | فاصوليــا مطبوخــة | هــاش براون

 

يمكــن أيًضــا تحضيــر البيــض المخفــوق واألومليــت مــع بيــاض البيــض فقــط


