تمتع بتشكيلة مختارة من األطباق العربية المقدمة على طريقة التاباس لتناول
. باإلظافة إلى الحلويات التقليدية مع عصائر ومكتيالت فريدة،وجبة خفيفة
Indulge in Arabic fusion dishes served tapas-style for a
lighter meal, as well as traditional homemade desserts to
complement the decadent smoothies and mocktails.

SALADS & APPETISERS
Arabic Salad (V)

32

Locally grown cucumber, tomato, onion, mint, parsley, lettuce, radish, lemon and olive oil

Rocca and Grilled Haloumi Salad

(N)

38

Local rocket leaves, sumac onions, pomegranate, walnuts and olive oil

Hot and Cold Mezze Platter

45

Hummus, baba ganoush, tabbouleh, fattoush
cheese fatayer, spinach fatayer, fried kibbeh (N)

*Individual mezze plate

25

Arabic Cheese Selection (V)

30

Baladi, halloumi, shellal, kashkaval cheese
cucumber, tomato olives, pickles
served with Arabic bread

25

Batata Harra (V)
Fried potatoes with cilantro, pepper, garlic
onion and lemon juice

Sautéed Chicken Liver

30

Hummus Bil Lahme

35

50gr Chicken liver, lettuce, tomato, parsley, onion with pomegranate molasses

50gr Sautéed beef cubes, fried red onions and spring onions

Fried Shrimps and Halloumi

35

30gr Batter-fried shrimps, grilled halloumi served with sumac mayonnaise

SAJ

All saj sandwiches are wrapped and rolled in saj bread, grilled and served with French fries

Falafel

38

(V)

Fried falafel, tomato, lettuce, pickles and tahini sauce

Makanek

50

80gr Lebanese spicy beef sausage, lettuce, parsley, pickles, tomato and onion
with tahini sauce

Halloumi

48

(V)

Salted cheese, lettuce, parsley, pickles, tomato, onion and hummus spread

Chicken Liver

45

60gr Sautéed chicken liver, tomato, parsley, lettuce, onion and tahini sauce

Chicken

55

100gr Grilled chicken breast, lettuce, pickles, tomato
onion and garlic sauce

Lamb Kofta

58

100gr Spiced minced lamb dumplings, lettuce, parsley
onion and tomato with yoghurt dip
(V) Vegetarian (N) Contains nuts
Please alert your server if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
The food weight indicated base on after cooking
(All prices are shown in Qatari Riyals)

المقبالت والسلطات
السلطة العربية (ن)
خيار ،طماطم ،بصل ،نعناع ،بقدونس ،خس ،فجل ،مع تتبيلة زيت الزيتون والليمون

32

سلطة الجرجير جبنة حلومي مشوية (م)
جبنة حلومي  ،ورق جرجير ،بصل متبل بالسماق ،طماطم ،رمان ،جوز و زيت زيتون

٣٨

تشكيلة من المازة الساخنة والباردة

حمص ،بابا غنوج ،تبولة ،فتوش ،رقاقات الجبنة
فطائر بالسبانخ ،كبة مقلية (م)

2٥

*طبق المازة فردي
تشكيلة األجبان العربية

٤٥

(ن)

جبنة بلدي ،حلوم ،شالل ،قشقوان ،خيار ،طماطم ،زيتون

٣٠

خلل يقدم مع خبز عربي

بطاطا حارة

(ن)

بطاطا مقلية  ،فلفل  ،ثوم  ،بصل مع عصير الليمون

كبدة دجاج سوتيه

 ٥٠جارام كبدة دجاج ،خس ،طماطم ،بقدونس

٢٥
٣٠

بصل مع دبس الرمان

حمص باللحم

 ٥٠جرام قطع لحم سوتيه ،بصل أحمر مقلي مع بصل أخضر

روبيان مقلي مع جبنة حلومي

ّ
 ٣٠جرام روبيان مقلي ،حلومي مشوي يقدم مع المايونيز بالسماق

٣٥
٣٥

صاج

جميع سندويتشات الصاج ملفوفة في خبز الصاج المشوي و تقدم مع بطاطا المقلية

فالفل

(ن)

فالفل مقلية ،طماطم ،خس ،مخلل ،صلصة طحينية

مقانق

 ٨٠جرام نقانق اللحم الحار،خس ،بقدونس ،مخلل ،طماطم ،بصل مع صلصة طحينية

حلومي

(ن)

جبنة مالحة ،خس ،بقدونس ،مخلل ،طماطم ،بصل ،حمص

كبدة الدجاج

 ٦٠جرام كبدة الدجاج سوتيه ،طماطم ،بقدونس ،خس،صلصة الطحيني

الدجاج

 ١٠٠جرام صدر دجاج مشوي ،خس ،مخلل ،طماطم ،بصل ،صلصة الثوم

كفتة اللحم الضأن

ّ
ومتبل ،خس ،مخلل ،بقدونس ،بصل ،طماطم مع لبن
 ١٠٠جرام لحم ضأن مفروم ناعم
ن) نباتي( /م) مكسرات(
الرجاء إعالم الموظف إذا لديكم أي نوع من الحساسية الغذائية أو أي حاالت خاصة
جميع االوزان المذكوره بعد الطبخ
)كافة األسعار مذكورة بالريال القطري(

38
50
48
٤5
55
5٨

GRILLS

Served with garlic sauce and choice of hummus or French fries

Shish Tawook

55

180gr Tender chicken skewers, sumac onion, grilled tomato and chilli

Shish Kebab

55

180gr Grilled beef tenderloin skewers, sumac onion, grilled tomato and chilli

Lamb Kofta

60

180gr Skewered minced lamb dumplings, sumac onion,
grilled tomato and chilli

Lamb Chops

78

180gr Lamb rack, sumac onion, grilled tomato and chilli

DESSERTS
Umm Ali

(N)

30

Baked puff pastry, milk and nut pudding topped with cream

OMG!!!

35

Mandarin orange tart , Grapefruit ice cream, Mini meringue kisses

Tiramisu

35

Italian dessert with mascarpone cheese, coffee, cream and egg

Cheesecake

35

Baked cream cheese, egg and flour cake nestled on sweet meal biscuit crust
Choice of Topping: Strawberry or Blueberry Compote

Pastry Chef’s Special – The Trio of Chocolate

35

Bitter chocolate pecan nut cake, chocolate basil mousse, passionfruit
white chocolate truffle

Seasonal Fruits Platter

30

Selection of Homemade Ice Cream (per scoop)

12

Pistachio / Vanilla / Chocolate / Strawberry

(V) Vegetarian (N) Contains nuts
Please alert your server if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
The food weight indicated base on after cooking
(All prices are shown in Qatari Riyals)

المشاوي

ّ
تقدم مع صلصة الثوم و إختيارك بين الحمص أو البطاطس المقلية

شيش طاووق

ّ
 ١٨٠جرام أسياخ دجاج مع البصل بالسماق والطماطم المشوية والفلفل الحار

شيش كباب

ّ
 ١٨٠جرام لحم مشوي مع البصل بالسماق والطماطم المشوية والفلفل الحار

كفتة اللحم الضأن

ّ
 ١٨٠جرام أسياخ من لحم الضأن المفروم مع البصل بالسماق والطماطم المشوية والفلفل الحار

ريش اللحم الضأن

ّ
 180جرام لحم ضأن مع البصل بالسماق والطماطم المشوية والفلفل الحار

5٥
5٥
60
7٨

الحلويات
أم علي (م)
فطيرة هشة ،بودينغ الحليب مع المكسرات و الكريمة

أوه ام جي!!!

برتقال ،ماندرين ،جريب فروت ،فطيرة مخبوزة ،حشوة الكاسترد بالحمضيات
مع المورينغ اإليطالي القشدي وبوظة بنكهة الكريبفروت

التيراميسو الكالسيكي

حلوى إيطالية بنكهة القهوة مع جبن الماسكربوني والكريمة والبيض

تشيز كيك

جبن كريمي ،بيض و كعكة البسكوت يتم إعدادها على طبقة من البسكوت المحالة
إختر الطبقة :فراولة أو كمبوت بالتوت البري

طبق الشيف المميزة – تريو شوكوالتة

كعكة الشوكوال و البندق
كيكة الشوكوال و البندق ،كيكة فاكهة الباشن بالشوكوال و الريحان ،ترافل شوكوال بيضاء

ّ
تشكيلة الفاكهة الموسمية المقطعة
تشكيلة من البوظة الطازجة

فستق حلبي /فانيال /شوكوالتة /فراولة

ن) نباتي( /م) مكسرات(
الرجاء إعالم الموظف إذا لديكم أي نوع من الحساسية الغذائية أو أي حاالت خاصة
جميع االوزان المذكوره بعد الطبخ
)كافة األسعار مذكورة بالريال القطري(

٣٠
٣٥

٣٥
٣٥

٣٥

٣٠
١٢

SIGNATURE DRINKS

32

Tivoli Drink

Fresh basil leaves, lemon slices, green tea, raw honey

Eastern Rose

Hibiscus tea, berry puree, lemon juice, rose water, pepper

Creme of the Crop

(N)

Espresso, milk, vanilla syrup, pistachio, handful of popcorn

A Walk Through the Souq

(N)

Pomegranate juice, lime juice, almond syrup, fresh mint

The Fort

(N)

Grapefruit juice, lemonade, peach puree, walnuts

Pearls of Tamr

Date syrup, lemonade, vanilla syrup, ginger ale

Afternoon Breeze
Lemon juice, cherry syrup, mint syrup, ginger beer

MIXES
Jallab

30

(N)

Jallab syrup, golden raisins, pine nuts, ice

Sharab el Ward
Rose water, lemon juice, ice

MILKSHAKES

32

SMOOTHIES

30

Chocolate & Oreo / Marshmallow & Vanilla / Dates & Milk

Banana Smoothie
Banana, vanilla, yoghurt

Teaberry Smoothie
Blueberry, banana, green tea, yoghurt

Sunrise Smoothie
Mix berries, orange, banana, yoghurt

ICED TEAS

Peach Iced Tea

Peach tea, peach nectar, lime juice, simple syrup, ice

Hibiscus Tea Punch
Hibiscus tea, sparkling apple cider, simple syrup, ice, green tea

Minty Iced Green Tea
Green tea, fresh mint leaves, simple syrup, ice
(V) Vegetarian (N) Contains nuts
Please alert your server if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
(All prices are shown in Qatari Riyals)

30

الموكتيل

32

مشروب تيفولي

ورق ريحان طازج ،شريحة من الليمون الحامض ،شاي أخضر ،عسل

ايسترن روز

شاي الكركديه ،توت مهروس ،عصير الليمون ،ماء الورد ،الفلفل

كريمي اوف ذا كروب (م)
اسبريسو ،حليب ،شراب الفانيال المحلى ،فستق و بوب كورن
ووك ثروو ذا سوق (م)
عصير الرمان ،عصير الليمون األخضر ،شراب اللوز المحلى و أوراق النعنع الطازج
ذا فورت (م)
عصير الجريب فروت ،ليمونادة ،خوخ مهروس ،جوز

بيرل اوف تمر

شراب التمر ،ليمونادة ،شراب الفانيال ،شراب الزنجبيل

افترنون بريز

عصير الليمون ،شراب الكرز ،شراب النعنع ،شراب الزنجبيل

المشروبات مكس

30

جالب (م)
شراب الجالب ،زبيب ،صنوبر و ثلج

شراب الورد

ماء الورد ،عصير الليمون و ثلج

شيك
الميلك 								

شوكوال و أوريو  /مارشميلو وفانيال  /تمر مع حليب

سموثي
									

32
30

بانانا سموثي
موز ،فانيال ،زبادي

تي بيري سموثي

توت بري ،موز ،شاي أخضر ،زبادي

سن رايز سموثي

ّ
توت بري مشكل ،برتقال ،موز ،زبادي

مختلفة
شاي مثلج بنكهات 		
			
1
بييس ايس تي

شاي ،نكتار الخوخ ،عصير الليمون ،شراب المحلى ،ثلج

هيبيسكوس تي بانش

شاي كاركديه ،عصير التفاح الفوار ،شراب المحلى ،ثلج

شاي الشاي األخضر بالنعناع

شاي أخضر ،اوراق النعناع الطازج ،شراب محلى ،ثلج
ن) نباتي( /م) مكسرات(
الرجاء إعالم الموظف إذا لديكم أي نوع من الحساسية الغذائية أو أي حاالت خاصة
)كافة األسعار مذكورة بالريال القطري(

30

ICED COFFEE

30

Iced Caffe Latte
Espresso shot, milk, simple syrup, ice

Iced Caramel Frappuccino
Espresso shot, milk, caramel syrup, vanilla ice cream, ice

Iced Hazelnut Coffee (N)
Espresso shot, milk, hazelnut syrup topped with whipped cream

SOFT BEVERAGES
Freshly Squeezed and Extracted Juices

30

Orange / Pineapple / Watermelon / Apple

Carbonated Drinks

15

Coca-Cola / Coca-Cola light / Sprite / Fanta / Soda water

Energy Drinks

30

Red Bull Regular / Red Bull Sugar Free

DETOX WATER 750ML

28

Lemon & Cucumber
Freshly sliced lemon and cucumber

Blueberry & Orange
Slightly crush blueberry and sliced orange

MINERAL WATER
Still
Local water (Large)

18

Acqua Panna (Smal)

25

Acqua Panna (Large)

33

Sparkling
San Pellegrino (Small)

25

San Pellegrino (Large)

33

Perrier (Small)

25

Perrier (Large)

33

(V) Vegetarian (N) Contains nuts
Please alert your server if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
(All prices are shown in Qatari Riyals)

مثلجة
قهوة 								

30

قهوة التيه

قهوة اسبريسو ،حليب ،شراب المحلى ،ثلج

كراميل فرابتشينو

قهوه إسبريسو ،حليب ،شراب كراميل ،بوظة الفانيال و طبقة من الكريمة المخفوقة
قهوة فرابييه باللوز (م)
قهوة إسبريسو ،حليب ،شراب اللوز ،ثلج

المشروبات

العصير الطبيعي الطازج

٣٠

المشروبات الغازية

١٥

برتقال /أناناس /بطيخ /تفاح

كوال  /كوال اليت  /سبرايت  /فانتا  /مياه الصودا

مشروبات الطاقة

ريد بول /ريد بول خالي من السكر

مل
المياه الديتوكس					 ٧٥٠

٣٠

٢8

									
لليمون الحامض و الخيار

شرائح من الليمون و شرائح من الخيار

التوت البري و البرتقال

قطع التوت البري المهروس و شرائح البرتقال

المياه المعدنية
المياه العادية
مياه محلية كبيرة
أكوا بانا صغيرة
أكوا بانا كبيرة

١٨
٢٥
٣٣

المياه الغازية
سان بيليغرينو صغيرة
سان بيليغرينو كبيرة
بيرييه صغيرة
بيرييه كبيرة

ن) نباتي( /م) مكسرات(
الرجاء إعالم الموظف إذا لديكم أي نوع من الحساسية الغذائية أو أي حاالت خاصة
)كافة األسعار مذكورة بالريال القطري(

٢٥
٣٣
٢٥
٣٣

HOT BEVERAGES
Coffee
Single espresso

15

Double espresso

22

Americano / White Coffee / Decaf Coffee

25

Café Latte / Cappuccino / Café Mocha
Turkish Coffee

25

Qatari Coffee

35

*Add extra flavour to your coffee

5

Vanilla / Caramel / Coconut / Hazelnut

A Taste of Tea
Qatari Karak Chai Tea / Tea with Cardamom / Moroccan Tea

25

Green Tea / English Breakfast / Earl Grey / Jasmine
Darjeeling / Chamomile			

20

(V) Vegetarian (N) Contains nuts
Please alert your server if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.
(All prices are shown in Qatari Riyals)

المشروبات الساخنة
القهوة
إسبريسو

١٥

إسبريسو دابل

٢٢

امريكانو /قهوة بيضاء /قهوة بدون كافيين /التيه /كابتشينو /موكا 		

٢٥

قهوة تركية

		

٢٥

قهوة قطرية

		

٣٥

* أضف نكهات أخرى إىل قهوتك

فانيال  /كراميل  /جوز الهند  /بندق

تشكيلة الشاي

٥

شاي كرك /شاي مع الهيل القطري /شاي مغربي

٢٥

شاي أخضر /إنجليش بريكفيست  /أيرل غراي

۲٠

شاي بالياسمين  /دارجلينغ  /بابونج

ن) نباتي( /م) مكسرات(
الرجاء إعالم الموظف إذا لديكم أي نوع من الحساسية الغذائية أو أي حاالت خاصة
)كافة األسعار مذكورة بالريال القطري(

CONSUMER FOOD DATA | اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
PRODUCTS

اﻟﻤﻨﺘﺞ

COUNTRY OF ORIGIN

اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ

PRODUCTION

اﻟﻤﻨﺘﺞ

Poultry

اﻟﺪﺟﺎج

Brazil

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

Frozen

ﻣﺠﻤﺪ

Beef

ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮي

U.S or Australia
*Subject to availability

اﺳﺘﺮاﻟﻲ او اﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮق

Frozen or Chilled
*Subject to availability

ﻣﺒﺮد او ﻣﺠﻤﺪ

Lamb

ﻟﺤﻢ اﻟﻐﻨﻢ

Australia or New Zealand
*Subject to availability

اﺳﺘﺮاﻟﻲ او ﻧﻴﻮزﻻﻧﺪي
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮق

Frozen

ﻣﺠﻤﺪ او ﻣﺒﺮد
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮق

Hammour Fish

ﺳﻤﻚ اﻟﻬﺎﻣﻮر

India or Oman
*Subject to availability

ﻋﻤﺎﻧﻲ او ﻫﻨﺪي
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮق

Frozen

ﻣﺠﻤﺪ اوﻣﺒﺮد
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮق

Shrimps

روﺑﻴﺎن

India or Oman
*Subject to availability

ﻋﻤﺎﻧﻲ او ﻫﻨﺪي
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮق

Frozen

ﻣﺠﻤﺪ او ﻣﺒﺮد
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮق

Calamari

ﻛﺎﻻﻣﺎري

China

ﺻﻴﻨﻲ

Frozen

ﻣﺠﻤﺪ

Mussels

ﺑﻠﺢ اﻟﺒﺤﺮ

New Zealand

ﻧﻴﻮزﻻﻧﺪي

Frozen

ﻣﺠﻤﺪ

Salmon

ﺳﺎﻟﻤﻮن

Norway

ﻧﻴﺮوج

Frozen

ﻣﺠﻤﺪ

ﺳﻮق اﻟﻮﻛﺮة

Fresh
*Subject to availability

ﻃﺎزج

Local Fish &
Seafood

اﻻﺳﻤﺎك و اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﺑﺤﺮﻳﺔ

Sourced daily from
Local Markets

*All indicated food weight on this menu are based on after cooking

* ﺟﻤﻴﻊ اوزان اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻬﻲ

OTHER AVAILABLE OUTLETS FOR DINING:

P.O. Box 81038, Al Wakra | Qatar.

T: +974 4428 7888 | F: +974 4435 6389 | M: +974 5554 9731

