
 À LA CARTE 
MENU

Arabic, International & Indian specialties
BREAKFAST  |  APPETIZERS  |  SOUPS  |  SALADS

SANDWICHES  |  MEAT & POULTRY  |  FISH & SHELLFISH
PIZZAS  |  PASTAS

DESSERTS  |  BEVERAGES

  @AlBarahaMenugram



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  
or Toast. Selection of Preserves, Honey and Butter. 
Two Eggs any Style. Turkey Ham, Beef Bacon  
or Chicken Sausage. Baked Beans, Hash Brown,  
Cherry Tomato. Tea or Coffee.

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

ASIAN BREAKFAST 70
Choice of Freshly Squeezed Fruit or Vegetable Juices. 
Fresh Fruit Platter. Asian Congee with Condiments 
Thai Vegetable Dim Sum. Tea or Coffee.

À LA CARTE - BREAKFAST  



BREAKFAST SPECIALTIES

CINNAMON FRENCH TOAST (V) 25 
Strawberry, Icing Sugar

BELGIAN WAFFLES (V) 25
Canadian Maple Syrup

BUTTERMILK PANCAKES (V) 25
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, Vannila, 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

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.

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 Potato 

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

À LA CARTE - BREAKFAST  

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



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

COLD APPETIZER

HUMMUS (V) 35
Velvety Purée of Freshly Boiled Chickpeas with Tahini

MOUTABEL (V) 35
Char-Grilled Eggplant with Tahini and Pomegranate

TABBOULEH (V) 35
Chopped Parsley and Mint with Fresh Tomato, Bulgur, 
Olive Oil and Lemon

FATTOUSH (V) 35
Chopped Lettuce, Tomato, Cucumber, Capsicum, 
Radish, Mint, Rocket, Crispy Pita, Lemon, 
Pomegranate Molasses

LABNEH (V) 35
Lebanese Dried Yoghurt

HOT APPETIZER

CHEESE REKAKAT (V) 35
Akawi Cheese and Parsley Wrapped In Filo Dough

CHEESE SAMBOUSEK (V) 35
Traditional Lebanese Pastry Stuffed with Mixed 
Cheese, Shallots and Parsley

MEAT SAMBOUSEK 35
Traditional Lebanese Pastry Stuffed with Minced Lamb 
and Pine Nuts

SPINACH FATAYER (V) 35
Pastry Filled with Spinach, Onions and Pine Nuts

LAMB KIBBEH 35
Bulgur Dumplings Filled with Minced Lamb, Pine Nuts 
and Arabic Spices

À LA CARTE - ARABIC  



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

MAIN COURSES

SHISH TAOUK 65
Marinated Grilled Chicken In Yogurt and Arabic Spices, 
Onions, Tomatoes, Lemon, Red Pepper, Tahini Sauce

MIXED GRILL 115
Lamb Kebab, Kofta Kebab, Shish Taouk, Lamb Chops, 
Grilled Vegetables, Oriental Rice, Shatta and Tomato Sauce

DESSERTS

UM ALI 30
Puff Pastry, Baked with Fresh Cream

RICE PUDDING 30
Vanilla Infused, Pistachio, berries

AL NAJADA 40
Sponge Cake with Saffron and Rose Cream

À LA CARTE - ARABIC 

SOUP

LENTIL SOUP (V) 35
Cooked in Cumin, Olive Oil, Croutons, Lemon Wedges

SANDWICH

CHICKEN SHAWARMA 50
Rolled in Markouk, Served with Garlic Sauce  
and Mixed Pickles



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

APPETIZERS

CHICKEN WINGS 50
Celery and Carrot, Choice of Blue Cheese,  
BBQ or Ranch Sauce

CHEESY POTATO (V) 35
Croquettes Fry with Panko, Basil Sauce

CRISPY SHRIMPS  60
Jumbo Shrimps In Panko, Sweet and Sour Sauce

COCKTAIL SHRIMPS 60
Cucumber, Daikon, Avocado and Pineapple,  
Cocktail Sauce

GREEN ASPARAGUS SALAD 45
Beef Bacon, Croutons, Egg Yolk Confit, Cilantro and 
Cherry Vinaigrette

SALADS

MIXED GARDEN SALAD (V) 45
Lettuce, Cucumber, Tomato, Carrot, Radish,  
Feta Cheese, Olive Oil and Lemon Dressing

CAESAR SALAD 45
Romaine Lettuce, Parmesan Cheese, Beef Bacon,  
Herb Croutons, Caesar Dressing

WITH CHICKEN 55
WITH PRAWNS 60

BEETROOT SALAD (V) 45
Beetroot, Blue Cheese, Rocca, Crispy Onion, 
Caramelized Walnut, Balsamic Dressing

FRESH MOZZARELLA  & TOMATOES (V) 45
 Basil, Olive Oil, and Aged Balsamic Vinegar

WITH BRESAOLA 65

À LA CARTE - INTERNATIONAL  

SOUP

MUSHROOM SOUP (V) 35
Fresh Mushrooms, Crispy Onions, Garlic Croutons

ROASTED TOMATO SOUP (V) 35
Semi-dried Tomato, Baby Mozzarella, and Croutons



SANDWICHES
Served with Your Choice Of French Fries or Green Salad

CHICKEN BURGER 60
Fried Chicken Fillet, Tomato, Lettuce, Melted Cheese, 
Fried Onion, Avocado, Sriracha Mayonnaise,  
Sesame Seed Bun

BEEF BURGER 70
Beef Angus, Salad, Tomato, Beef Bacon, Caramelized 
Onions, Gruyere Cheese, Pickled Cucumber, Brioche Bun

SMOKED SALMON MULTI-SEED BAGEL 60
Avocado, Cream Cheese, Red Onion, Rocca, Capers, 
Tomatoes

CLUB SANDWICH 55
Grilled Chicken Breast, Beef Bacon, Turkey Ham, 
Lettuce, Tomato, Boiled Egg, Mayonnaise

MEAT FROM THE GRILL

BEEF TENDERLOIN  115
Grade A, U.S. Black Angus

LAMB CHOPS 105
Your Choice of Sauce: Herbs Demi Glaze, Peppercorn, 
Mushroom

À LA CARTE - INTERNATIONAL    

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



FISH & SHELLFISH

ATLANTIC SALMON 95
Grilled Asparagus, Carrot, Daikon,  
Orange Ginger Soy Sauce

SHRIMP 90
Creamy Sauce, Garlic, Fresh Herbs, Tomatoes,  
Basmati Rice

SIDES

STARCH (V)
French Fries 25
White Rice  20
Mashed Potato 25

FROM THE MARKET (V)
Sautéed Vegetables 30
Buttered Asparagus 35
Sautéed Mushrooms  30
Steamed Broccoli 30

INDIAN FAVOURITES

VEGETABLE BIRYANI (V) 60
Biryani Rice Mixed with Vegetable Masala, Raita

WITH CHICKEN 65
WITH LAMB 70

BUTTER CHICKEN 65
Marinated Chicken Breast, Masala Spices, Cream

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

À LA CARTE - INTERNATIONAL    



FRESHLY MADE PASTA
Your Choice of Spaghetti, Spinach Ravioli or Rigatoni

NAPOLETANA (V) 55
Classic Tomato Sauce with Basil

BOLOGNESE 55
Hearty Meat Sauce

ARRABBIATA (V) 55
Spicy Tomato Sauce

PANNA E FUNGHI (V) 60
Creamy Mushroom Sauce

PIZZA

MARGHERITA (V) 60
Tomato Fresh Mozzarella and Basil

SHRIMP 70
Shrimp, Rocca, Zucchini, Tomato Sauce and Mozzarella

BRESAOLA 80
Mushrooms, Rocca, Asparagus, Tomato Sauce  
and Mozzarella, Truffle Oil

BTG 65
Beef Bacon, Turkey Ham, Roasted Sweet Garlic, Semi 
Dried Cherry Tomatoes, Rosemary And Oregano, 
Mozzarella Cheese

QUATTRO FORMAGGI (V) 65
Mozzarella, Goat, Blue, and Tallegio Cheese

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

À LA CARTE - INTERNATIONAL    



DESSERTS

PARADISE TASTE OF ICE CREAM 30
3 Scoops of Ice Cream

MIXED FRUIT PLATE 30
According to The Season

CREME BRULEE  35
Ultra-Melting Caramelized Cream, Tuile Crumble and 
Berries

WARM CHOCOLATE FONDANT 35
Chocolate Ice Cream, Chocolate and Vanilla Sauce

TIRAMISU  35
Tiramisu Cream Cheese Mascarpone, lady finger, 
Vanilla and Coffee 

CHEESECAKE 30
Double Cheesecake Cold and Bake  
Garnished with Strawberry Coulis 

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

À LA CARTE - INTERNATIONAL    



MAIN COURSES 

CREAM OF MUSHROOM SOUP (V) 25
Wild Mushroom Puree with Croutons

CHICKEN NUGGETS 35
Served with French Fries

MINI BEEF BURGERS 45
Beef Patty, Cheddar Cheese, Tomato, Lettuce  
and French Fries

VEGETABLE SANDWICH (V) 30
Cheddar Cheese, Lettuce, Tomato, Cucumber  
and French Fries

SPAGHETTI OR PENNE 35
Choice Of Sauce:
Mushroom  (V)  |  Cheese Cream (V)
Tomato Basil (V)  |  Bolognese

À LA CARTE - CHILDREN’S MENU  

DESSERTS

Fruit Salad 25
Seasonal Fruits

Selection Of Ice Creams 25
Vanilla, Chocolate or Strawberry 

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



À LA CARTE - BEVERAGES  

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

MINERAL WATER
 Small Large

STILL WATER 25 35
SPARKLING WATER 25 35

CUP OF COFFEE

AMERICAN COFFEE 25
SINGLE ESPRESSO 25
MACCHIATO 25
DOUBLE ESPRESSO 30
FLAVOURED CAPPUCCINO OR LATTE 30
(Vanilla, Caramel, Mocha)

HOT CHOCOLATE 30

All Coffees Can Be Prepared With Decaffeinated Beans

POT OF TEA 25  

English Breakfast  |  Earl Grey  |   Jasmine
Peppermint  |  Chamomile  |  Blackcurrant
Hibiscus  |  Fresh Ginger Tea With Honey
Green Tea  |  Homemade Red Tea

SOFT DRINKS 30

Coca Cola  |  Coca Cola Light  |   Sprite
Fanta  |   Ginger Ale  |   Soda Water

ENERGY DRINKS 35

Red Bull
Red Bull (Sugar Free)



À LA CARTE - BEVERAGES    

FRESH JUICES 30

Grapefruit  |  Orange  |  Pineapple  |  Apple
Watermelon  |  Carrot  |  Cucumber  |  Celery
 (or any combination)

MOCKTAILS 35

FRUIT MOJITO
Classic mojito with choice of fruits:
Strawberry, blueberry, apple or orange

BLUE PASSION
Passion fruit, blue cura¢ao, Apple juice, soda water

VIRGIN PINACOLADA 
Pineapple Juice, Coconut Milk, Fresh Cream & Sugar Syrup 

GARDEN ICED TEA
Peach, apple, honey or lemongrass

MIXED WITH LEMON
Mint, strawberry or soda

AL BARAHA REFRESHER
Raspberry & Strawberry, Lemon Grass With 
Lemonade.

FROZEN CITRUS REFRESHER
Kiwi, Pineapple, Lemon With Sugar Syrup

GINGER LEMONADE
Fresh Ginger Juice, Lemon, Sugar Syrup With 
Lemonade
 

CHILLED JUICES 25

Apple  |  Cranberry  |  Tomato

SMOOTHIES 40

POWER FULL AVOCADO
Avocado, milk, dates, pistachio, vanilla ice cream

FRUITY ALONE
Banana and strawberry with yogurt and milk

MILKSHAKES 40

Banana  |  Strawberry  |  Chocolate

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

ICED TEA PITCHER 65
Peach, Ginger or Classic Iced Tea 



Barahat Al Jufairi Street, Al Najada, Doha, Qatar 
+974 4470 4444  

alnajada@tivolihotels.com



 قائمة الطعام 
 حسب الطلب

تخصصــات عربية وعالمية وهندية
اإلفطار | مقبالت | الحســاء | ســلطات

ساندوتشــات | اللحوم والدواجن | األســماك والصدف
بيتــزا | معكرونة

حلويات | مشــروبات

  @AlBarahaMenugram



األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

وجبات افطار
70 إفطــار كونتيننتــال 

اختيــار عصائــر فواكــه أو خضروات طازجة. فواكه موســمية 
طازجــة. معجنــات صباحيــة طازجة أو توســت. مجموعة مختارة 

من المربى والعســل والزبدة. شــاي أو قهوة.

85 إفطــار عالمــي كامــل 
اختيــار عصائــر فواكــه أو خضروات طازجة. فواكه موســمية 

طازجــة. معجنــات صباحيــة طازجة أو توســت. مجموعة مختارة 
مــن المربــى والعســل والزبدة. بيضتــان بأي طريقة. لحم ديك 
رومــي ، لحــم بقــري مقــدد أو نقانق دجــاج. فاصوليا مخبوزة ، 

هاش براون ، طماطم كرزية. شــاي أو قهوة.

85 إفطــار  عربــي 
اختيــار عصائــر فواكــه أو خضروات طازجة. فواكه موســمية 

طازجــة. خبــز عربي ،كرواســون بالزعتر بالفــرن. معجنات الصباح 
او توســت. مجموعة مختارة من المربى والعســل والزبدة. 
فــول مدمــس ، حمــص ، متبــل ، لبنــة. بيضتان بأي طريقة. 

حلومــي ، جبنــة فيتــا ، طماطــم ، خيــار ، زيتون. شــاي أو قهوة.

70 إفطار آســيوي 
اختيــار عصائــر فواكــه أو خضــروات طازجة. طبق فواكه طازجة. 
كونجي آســيوي بالتوابل خضار تايالندي ديم ســوم. شــاي أو 

قهوة.

اإلفطار - حســب الطلب  



تخصصات اإلفطار
25 توســت فرنســي بالقرفة 

الفراولة والســكر المثلج

25 الوافــل البلجيكــي 
شــراب القيقب الكندي ، صلصة التوت

فطائــر اللبــن  25
شــراب القيقــب الكنــدي ، كومبوت عنبيــة محلية الصنع

دقيق الشــوفان الســاخن  25
سكر القرفة

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

35 فواكه موســمية وتوت مشــكل 
فواكه موســمية مقطعة

الزبــادي  20
ســادة ، فراولة ، فانيال ، كرز ، توت أزرق أو قليل الدســم.

الحبــوب  25
كورن فليكس ، جميع النخالة ، أرز كريســبيز ، شــوكو بوبس، 

فروســتي أو ميوزلي ســاخن أو بارد حليب كامل الدســم ، 
قليل الدســم أو منزوع الدســم

بيرشــر موسيســلي  25
تفاح مبشــور ، عســل وتوت

ســلة المخبوزات  25
اختيــارك مــن أربعــة: رول ناعــم أبيض أو قمح كامل ، توســت، 

كرواســون ســادة أو كرواســون قمح كامل ، كرواسون 
شــوكوالتة ، معجنــات دنماركيــة ، مافــن ، بريــوش ، خبز عربي. 

مجموعــة مختــارة من المحميات والعســل والزبدة.

أطباق البيض
40 بيضتــان علــى أي طريقــة 

مع إضافة
ســجق دجاج ، لحم بقري مقدد ، بطاطس مهروســة ، طماطم 

كرزية مشــوية ، فطر ســوتيه أو فاصوليا مطبوخة

عجــة بثــاث بيضــات  45
لحم ديك رومي ، ســلمون مدخن ، فطر ســوتيه ، جبنة 

طماطــم أو بصل أخضر

الطلبــات الجانبيــة  15
بيــف بيكــون | ســجق دجــاج | الفطر المقلي

فاصوليــا مخبــوزة | هاش براون بطاطا

يمكــن أيًضــا تحضيــر البيــض المخفوق واألومليت مع بياض 
البيض فقط

اإلفطار - حســب الطلب  

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي



األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

مقبات باردة
35 الحمــص 

بيوريــه مــن الحمص المســلوق مع الطحينة

متبــل )ن(  35
باذنجان مشــوي مع الطحينة والرمان

35 التبولــة 
البقدونــس والنعنــاع المفــروم مــع الطماطم الطازجة والبرغل 

وزيــت الزيتون والليمون

35 فتــوش  )ن(  
خــس مقطــع ، طماطــم ، خيــار ، فلفــل ، فجــل ، نعنــاع ، جرجير ، 

بيتــا مقرمــش ، ليمــون ، دبس رمان

لبنــة )ن(  35
لبــن لبناني مجفف

مقبات ساخنة
رقاقــات الجبــن )ن(  35

جبنــة عــكاوي و بقدونــس ملفوف فــي عجينة فيلو

سمبوســك بالجبنة  35
معجنات لبنانية تقليدية محشــوة بجبنة مشــكلة ، كراث 

وبقدونس

35 سمبوســك لحم 
معجنــات لبنانيــة تقليدية محشــية باللحــم المفروم والصنوبر

فطاير الســبانخ  35
فطيرة محشــوة بالســبانخ والبصل والصنوبر

35 كبــة خــروف 
 زالبيــة برغل محشــوة باللحــم المفروم والصنوبر 

والبهارات العربية

األطباق العربية - حســب الطلب  



األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

األطباق الرئيسة
شــيش طاووق  65

دجــاج مشــوي متبــل بالزبــادي والبهارات العربية ، بصل ، 
طماطــم ، ليمــون ، فلفــل أحمــر ، صلصة طحينة

مشــاوي  مشــكلج  115
كبــاب غنــم ، كفتــة كبــاب ، شــيش طــاووق ، ريش لحم ، خضار 

مشــوية ، أرز شــرقي ، شــطه وصلصة طماطم

يتــم تقديــم جميع األطباق الرئيســية مــع البطاطا المقلية

حلويات
أم علــي  30

عجينــة منفوخــة مخبــوزة بالكريمة الطازجة

أرز باللبــن  30
الفانيليــا ، الفســتق ، كومبــوت البرقوق المجفف

النجــادة  40
كيك اســفنجي بالزعفران وكريم الورد

األطباق العربية - حســب الطلب  

حساء
شــوربة العدس  35

مطبــوخ فــي الكمــون ، زيــت الزيتون ، الخبز المحمص ، شــرائح 
الليمون

ساندويتش
شــاورما دجاج  50

ملفــوف فــي خبــز مرقــوق ، يقدم مع صلصة الثوم 
والمخلالت المشــكلة



األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

المقبات
أجنحــة الدجــاج  50

كرفــس وجــزر ، اختيــارك مــن بلو تشــيز ، باربيكيو أو صلصة 
رانش

35 بطاطــس بالجبنــة  )ن(  
كروكيــت مقلــي بالبانكو وصلصة الريحان

روبيــان  مقرمــش  60
روبيــان جامبــو بالبانكــو و بصلصــة الحلوة و الحامضة

60 كوكتيــل الروبيــان  
خيــار ، دايكــون ، أفــوكادو ، أنانــاس ، صلصة كوكتيل

ســلطة الهليون األخضر  45
لحــم بقــري مقــدد وخبز محمــص وكونفيت صفار البيض 

والكزبــرة وخل الكرز

السلطات
45 ســلطة الحديقة المختلطة  
خــس ، خيــار ، طماطــم ، جــزر ، فجــل ، جبنــة فيتــا ، زيت زيتون و 

صلصة ليمون

45 ســلطة القيصر  
خــس رومانــي ، جبنــة بارميــزان ، لحــم بقري مقدد ، خبز 

محمص باألعشــاب ، صلصة ســيزر
55 مــع الدجــاج  
60 مــع روبيــان  

ســلطة الشــمندر )ن(  45
شــمندر ، جبنــة زرقــاء ، جرجيــر ، بصــل مقرمــش ، جوز بالكراميل 

، صلصة البلســميك

موزاريــا وطماطــم طازجــة  45
 ريحان وزيت زيتون وخل بلســمي قديم

65 مع  بريســاوال  

األطباق العالمية - حســب الطلب  

حساء
شــوربة الفطر  35

فطــر طــازج ، بصــل مقرمــش ، خبز محمص بالثوم

شــوربة الطماطم المحمصة )ن(  35
طماطــم مجففــة ، موتزاريــال ، خبز محمص



ساندوتشات
تقــدم مــع اختيــارك مــن البطاطا المقلية أو الســلطة الخضراء

برجــر دجــاج  60
فيليــه دجــاج مقلــي ، طماطــم ، خــس ، بصل مقلي ، أفوكادو 

، مايونيز سريراتشــا ، خبز بذور السمســم

برجــر لحــم  70
لحــم أنجــوس ، ســلطة ، طماطــم ، لحــم بقري مقدد ، بصل 

مكرمــل ، جبنــة جرويــر ، خيــار مخلــل ، خبز بريوش

بيغــل متعــدد البــذور بالســلمون المدخــن   60
أفــوكادو ، جبنــة كريــم ، بصــل أحمــر ، جرجيــر ، كبر ، طماطم

كلوب ســاندوتش  55
صدر دجاج مشــوي ، لحم بقري مقدد ، ديك رومي ، خس ، 

طماطم ، بيض مســلوق ، مايونيز

لحم من الشــواية

115 لحــم  بقــر  تندرلويــن 
بــالك انجــوس من الدرجة أ

105 ريــش خــروف 
اختيــارك مــن الصلصــة: ديمــي جليز أعشــاب ، فلفل ، فطر

األطباق العالمية - حســب الطلب  

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي



األسماك والصدف
95 ســمك الســلمون األطلســي 

هليون مشــوي ، جزر ، ديكون ،
صلصــة الصويــا بالبرتقال والزنجبيل

روبيــان  90
صلصــة كريمــة ، ثــوم ، أعشــاب طازجة ، طماطم ،

أرز بسمتي

األطباق الجانبية
النشويات )ن(

25 بطاطــس مقليــة 
20 األرز األبيــض 
25 البطاطس المهروســة 

من السوق )ن(
ســوتيه الخضار  30
35 الهليــون بالزبــدة 
فطر ســوتيه  30
30 البروكلــي علــى البخــار 

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

األطبــاق الهندية المفضلة
60 بريانــي الخضــار )ن(  

أرز برياني ممزوج بالخضار ماســاال وريتا
مــع الدجــاج  65
مــع لحــم الضــأن  70

65 دجــاج  بالزبــدة 
صدر دجاج متبل ، بهارات ماســاال ، كريمة

األطباق العالمية - حســب الطلب  



معكرونة طازجة
اختيارك من ســباغيتي ، ســبانخ رافيولي أو ريجاتوني

55 نابوليتانــا )ن(  
صلصــة طماطم كالســيكية مع ريحان

55 بولونيــز  
صلصــة اللحم القلبية

أرابياتــا )ن(  55
صلصــة طماطم حارة

بانــا إي فونغــي  60
صلصــة الفطر الكريمية

بيتزا
مارجريتــا  60

طماطــم موزاريــال طازجة و ريحان

الروبيــان  70
ســبانخ ، جرجير ، كوســة ، صلصة طماطم و موزاريال

80 بريســاوال 
فطــر ، جرجيــر ، هليــون ، صلصة طماطم

والموزاريــال وزيت الكمأة

65 لحــم و ثــوم 
لحــم بقــري مقــدد ، ديــك رومي ، ثــوم حلو محمص ، طماطم 

كرزيــة شــبه مجففــة ، إكليــل الجبــل وأوريجانو ، جبنة موزاريال

كواتــرو فورماججــي  65
جبنــة موزاريــال ، ماعــز ، جبــن أزرق و تاليجيو

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

األطباق العالمية - حســب الطلب  



حلويات
مــذاق الجنــة مــن اآليــس كريــم  30

3 مغــارف آيس كريم

30 طبق فواكه مشــكلة 
بحسب الموسم

35 كريــم  بروليــه 
كريــم كراميــل شــديد الذوبــان ، تويل كرامبل وتوت

35 فوندون الشــوكوالتة الدافئ 
آيس كريم شــوكوالتة ، شــوكوالتة و صوص فانيليا

تيراموســو  35
ماســكاربوني تيراميســو جبنة كريم ، ليدي فينجر ، فانيال و 

قهوة

30 تشــيز كيك 
دبل تشــيز كيك بارد و خبز مقبالت

مــع فراولة كوليس

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

األطباق العالمية - حســب الطلب  



قائمة األطفال - حســب الطلب  

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

األطباق الرئيسة
شــوربة كريمة الفطر )ن(  25

مهــروس الفطــر البري مــع الخبز المحمص

35 ناجتــس الدجــاج 
تقدم مــع بطاطا مقلية

45 مينــي بيــف برجــر  
شــريحة لحم بقري ، جبنة شــيدر ، طماطم ، خس

والبطاطــا المقلية

ســاندوتش الخضار )ن(  30
جبنة شــيدر ، خس ، طماطم ، خيار

والبطاطــا المقلية

35 معكرونــة أو بينــي 
اختيار الصوص:

فطــر )ن( | كريمــة الجبن )ن(
ريحــان الطماطــم )ن( | بولونيز

الحلويات
ســلطة فواكه  25

فواكه موسمية

اختيــار اآليــس كريــم  25
فانيليا ، شــوكوالتة أو فراولة



المشــروبات - حســب الطلب  

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

مياه معدنية
صغيــر     كبيــر  
الميــاه المعدنيــة  25         35
ميــاه فــوارة  25         35

كوب من القهوة
قهــوة  امريكيــة  25
ســنجل  اسبريســو  25

ماكياتــو 25
30 دبــل اسبريســو  
30 كابتشــينو أو التيــه منكــه  

)فانيليــا ، كراميــل ، موكا(

30 شــوكوالتة ســاخنة  
يمكــن تحضيــر جميــع أنــواع القهوة بحبــوب خالية من الكافيين

25 ابريق شــاي 
إفطار إنجليزي | ايرل جراي | ياســمين
نعنــاع | البابونــج | شــجرة عنب الثعلب

الكركديه | شــاي الزنجبيل الطازج بالعســل
شــاي اخضر | شــاي أحمر منزلي

المشــروبات الغازية  30
كوكا كوال | كوكا كوال اليت | شــبح

فانتــا | الزنجبيــل | مياه غازية

مشــروبات الطاقة  35
ريد بول

ريد بول )خالي من الســكر(



المشــروبات - حســب الطلب  

العصائــر الطازجــة  30
جريــب فــروت  | برتقالــي  | أنانــاس  | تفاح

بطيــخ | جــزر  | خيــار  | كرفس
)أو أي مجموعــة(

35 الموكتيــات  
الفاكهة موهيتو 

موهيتو كالســيك مع فواكه مختارة:
فراولــة ، تــوت أزرق ، تفــاح أو برتقال

بلو باسيون
فاكهــة الباســيون ، الكــورا الزرقــاء ، عصيــر التفاح ، المياه 

الغازية

فيرجن بيناكوالدا
عصيــر أنانــاس ، حليــب جــوز الهند ، كريمة طازجة وشــراب 

السكر

شــاي مثلج الحديقة
خوخ ، تفاح ، عســل أو ليمون

ممزوج بالليمون
نعنــاع ، فراولــة أو صودا

منعش البراحة
تــوت وفراولــة ، ليمــون جراس مع ليموناضة.

منعــش الحمضيات المجمدة
كيوي ، أناناس ، ليمون مع شــراب الســكر

ليموناضــة بالزنجبيل
عصير زنجبيل طازج ، ليمون ، شــراب ســكر مع ليموناضة

العصائــر المبــردة  25
تفــاح | التــوت البري | طماطم

40 ســموذي 
أفوكادو كامل

أفــوكادو ، حليــب ، بلــح ، فســتق ، آيــس كريم فانيليا

فروتي ألون
مــوز و فراولــة مــع لبن و لبن

40 مخفــوق الحليــب 
الموز | فراولة | شــوكوالتة

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التــي قــد تكــون لديك.

)ن( نباتــي

65 إبريق شــاي مثلج 
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