
لوبي الونج



(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)

Morning Selection
 Fresh from the Bakery | 30

Butter croissant, Danish pastries, muffin 

and toast bread served with butter and preserves

  

Croissant Sandwich | 25
Emmental cheese, lettuce and tomato (V) 

80gr Smoked salmon, cream cheese and onions

80gr Smoked Turkey, rocket leaves, cherry 
tomato and cheese 

Bircher Muesli (N) | 25
Dried fruits, yoghurt and toasted nuts

Fruit Yoghurt | 25
Macerated fruits with homemade yoghurt

Oriental Platter (V) | 38
Hummus, labneh, olives, cucumber and tomato

Salads & Appetisers
Traditional Qatari Ragag  | 30

Crispy buckwheat sourdough with egg, rocket salad
tomatoes and feta cheese

  Quinoa Salad (V) | 35
Avocado, bell peppers, parsley, roasted 

beetroot and chilli lemon dressing 

Caesar Salad | 35
Lettuce, crispy beef bacon, croutons and parmesan 

shavings with Caesar dressing 

60gr Cajun Chicken Strips  | 40
40gr Grilled Prawns | 45

40gr Smoked Norwegian Salmon | 45

Hot and Cold Mezze Platter | 45
Hummus, baba ganoush, tabbouleh, fattoush

cheese fatayer, spinach fatayer, fried kibbeh (N) 

*Individual mezze plate | 20



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

جميع االوزان المذكوره بعد الطبخ
يال القطري( )كافة األسعار مذكورة بالر

اح ارا�ت ا�لص�ب �ي �ت ا�لخ
المخبوزات الطازجة | ۳٠

كرواسون بالزبدة ، معجنات، مافن وخبز توست و يقدم مع الزبدة

كرواسون ساندويتش | ۲٥
جبن ايمنتال، خس والطماطم  )ن( 

٨٠ جرلم سلمون مدخن ، جبنة كريمة وبصل
٨٠ جرلم شرائح من حبش المدخن، أوراق الجرجير 

 طماطم كرزية  والجبنة

بريشير موسلي )م(  | ۲٥
فواكه جافة و الزبادي مع المكسرات المحمصة

زبادي الفواكه  | ۲٥
فواكه معطرة مع زبادي محلي الصنع

طبق شرقي )ن( |  ۳٨
يتون ، خيار وطماطم حمص ، لبنة ، ز

لا�ت �ب ا�لسلط�ت وا�لم�ت
رقاق القطري التقليدي | ٣٠

خبز مقرمش بالحنطة السوداء مع البيض،  سلطة جرجير، طماطم و جبنة فيتا

سلطة الكينوا )ن( | ٣٥
األفوكادو، الفلفل الحلو، البقدونس  الشمندر المحمص  و صلصلة الفلفل الحار

سلطة سيزر  | ٣٥
خس، لحم مقدد مقرمش، مكعبات الخبز المحمص

 مع شرائح جبنة البارميزان و صلصة سيزر

 ٦٠ جرلم دجاج مشوي | ٤٠
٤٠ جرلم رويبان مشوي | ٤٥
 ٤٠ جرلم سلمون مدخن | ٤٥

تشكيلة من المازة الساخنة والباردة  | ٤٥ 
حمص، بابا غنوج، تبولة، فتوش، رقاقات الجبنة، فطائر 

بالسبانخ، كبة مقلية )م(

*طبق المزة فردي | ۲٠ 



(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)

Between Bread
*All sandwiches are served with French fries

Mediterranean (V) | 40
Grilled vegetables, sun-dried tomato, pesto, feta cheese 

and rocket leaves in ciabatta bread

Club Sandwich | 48
100gr Grilled chicken breast, 30gr smoked Turkey bacon, fried egg, 
cheese، tomatoes, lettuce, sandwiched in between a triple decker

 homemade toasted brioche

Classic Beef Burger | 55 
180gr Beef patty with cheese, 30gr beef bacon, tomato

onion in a sesame bun 

Pastries & Desserts
Dates and Almond Cookies (N) | 15

Cookies with local Qatari dates and toasted almond flakes 

Barazek Cookies (N)  | 15
Cookies with roasted white sesame seeds

Chocolate Chip Cookies  | 15
Cookies with Valrhona chocolate bits

Dates Éclair | 20
Choux pastry filled with Qatari date custard

Cheesecake | 35 
Baked cream cheese, egg and flour cake nestled on 

sweet meal biscuit crust 

Choice of Topping: Strawberry or Blueberry Compote 

Mandarin Lychee Mousse | 35 
White chocolate crunch, almond crumble 

Coconut Mille-Feuille | 35 
Coconut white chocolate ganache, coconut dacquoise

pineapple compote, meringue

Orange Citrus Tart with 
Honey Cream  | 35

Baked shortcrust pastry with citrus custard filling   

Seasonal Cut Fruits Platter | 30
 

Tiramisu  | 35
Italian dessert with mascarpone cheese, coffee, cream and eggs

Selection of 
Homemade Ice Cream | 12 
Strawberry / Pistachio / Chocolate / Vanilla

 



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

جميع االوزان المذكوره بعد الطبخ
يال القطري( )كافة األسعار مذكورة بالر

ا�ت دو�ليسش �ل�خ
ينان )ن( | ٤٠ سندويش ميتيدر

خضار مشوية، طماطم مجففة، بيستو، ، جبنة فيتا مع ورق جرجير في خبز سياباتا  

سندويش كلوب | ٤٨
ن، بيض مقلي، جين شيدر، 

ّ
١٠٠ جرام صدر دجاج مشوي، ٣٠ جرام حبش مقدد مدخ

طماطم مع خس بين ثالث طبقات من خبز بريوش

برجر اللحم الكالسيكي | ٥٥  
١٨٠ جرام لحم بقر، جبن، ٣٠ جرام لحم مقدد، طماطم و بصل في خبز برجر بالسمسم 

ا�ت ا�لحلو�لي
كوكيز بالتمر و اللوز | ١٥

بسكويت بالتمر القطري و اللوز المحمص 

برازق )م( | ١٥
بسكويت البرازق مع سمسم محمص

شوكوال شيب كوكيز | ١٥
بسكويت بالشوكوالتة فالرونا

كلير بالتمر  | ۲٠
معجنات فرنسية محشوة بالتمر القطري و كاسترد

تشيز كيك | ٣٥
جبن كريمي، بيض و كعكة البسكوت يتم إعدادها على طبقة من البسكوت المحالة

إختر الطبقة:  فراولة أو كمبوت بالتوت البري 

ين ليتشي | ٣٥ موس ماندر
ين مع كريمة مخفوقة، فتات اللوز ماتشا  صلصة الماندر

ميلفوي بجوز الهند | ٣٥
ينج األناناس طبقات الغاناش بالشوكوال البيضاء وجوز الهند، داكواز جوز الهند، ومور

تارت البرتقال مع قشدة العسل | ٣٥
معجنات صغيرة محشوة بالكاسترد و الحمضيات

عة | ٣٠
ّ
تشكيلة الفاكهة الموسمية المقط

التيراميسو الكالسيكي | ٣٥
يمة والبيض  حلوى إيطالية بنكهة القهوة مع جبن الماسكربوني والكر

ما تختاره من المثلجات / للكرة الواحدة |  ١٢
فراولة / فانيال / شوكوال



(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)

Signature Drinks 

Tivoli Drink | 30
Fresh basil leaves, lemon slices, green tea, raw honey 

Sabah El Kheir | 30
Espresso, milk, date syrup, chocolate powder 

El Saahel | 30
Espresso, vanilla syrup, caramel syrup, whipped cream

Wake Up Call (N) | 30
Coffee, almond syrup, honey syrup, salt, tonic water 

Flower of the East | 30
Cold mint tea, peach puree, lemon juice, elderflower syrup

Rose Between Two Thorns | 30
Cold mint tea, strawberry puree, lemon juice, rose water 

Pretty in Pink  | 30
Hibiscus tea, raspberry syrup, lemon juice

Mixes 
Ginger Lemonade | 28

Fresh ginger, lime juice topped with sparkling mineral water

Strawberry Fizz | 28
 Puréed strawberry, lime juice topped with 

sparkling mineral water 

Apple Dream (N) | 28
Fresh apple, almond syrup, sparkling mineral water 

Smoothies
        

Banana Smoothie | 28
Banana, vanilla, yoghurt 

Teaberry Smoothie | 28
Blueberry, banana, green tea, yoghurt 

Sunrise Smoothie | 28
Mix berries, orange, banana, yoghurt              



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

يال القطري( )كافة األسعار مذكورة بالر

لا�ت   �ي �لو�ل�ت
مشروب تيفولي | ٣٠                                                            

يحة من الليمون الحامض، شاي أخضر، عسل يحان طازج، شر ورق ر

صباح الخير | ٣٠
اسبريسو، حليب، شراب التمر، بودرة الشوكوال

الساحل | ٣٠
اسبريسو، شراب الفانيال، شراب الكراميل و كريمة مخفوقة

ويك أب كوول )م( | ٣٠
قهوة، شراب اللوز، شراب العسل، ملح، ماء تونك

فالور اوف ذا إيست | ٣٠
شاي النعنع البارد، خوخ مهروس، عصير الليمون، شراب الدري فالور

روز بيتوين تو ثورنز | ٣٠
شاي النعنع الشاي، فراولة مهروسة، عصير الليمون، ماء ورد

بيرتي ان ِبنك | ٣٠
شاي الكركديه، شراب التوت البري، عصير الليمون

�لكس   
ليموناضة بالزنجبيل | ٢٨

زنجبيل طازج، عصير الليمون والمياه الفوارة

فراولة فز | ٢٨
فراولة مهروسة، عصير الليمون والمياه الفوارة

يم | ٢٨ ابل در
تفاح طازج وشراب لوز المحلى والمياه الفوارة

ش�ي �لمو�ل
بانانا سموثي | ٢٨ 

موز، شراب الفانيال المحلى، زبادي

تيبيري سموثي | ٢٨ 
توت بري، موز، شاي أخضر، زبادي 

سان رايز سموثي | ٢٨ 
كل، برتقال، موز، زبادي

ّ
توت بري مش



Milkshakes 
 

Chocolate & Oreo / Marshmallow 
& Vanilla / Dates & Milk | 28

Iced Teas 
Peach Iced Tea | 28

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

Hibiscus Tea Punch | 28
Hibiscus tea, sparkling apple cider, simple syrup, ice

green tea

Minty Iced Green Tea | 28
Green tea, fresh mint leaves, simple syrup, ice

Iced Coffee
 

Caramel Frappuccino | 28
 Shot of espresso, milk, vanilla ice cream, caramel syrup 

topped with whipped cream

Citrus Coffee | 28
Shot of espresso, milk, lime juice, caramel syrup, ice

Almond Frappé (N) | 28
Shot of espresso, milk, almond syrup, ice 

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  

Lemon & Cucumber | 25
Fresh sliced lemon and cucumber 

Blueberry & Orange | 25
Slightly crushed blueberry and sliced orange 

(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)



�ك   �ي ل�ك �لش �ل�ي
يو / مارشميلو و فانيال  شوكوال و أور

  تمر مع حليب  | ٢٨

�ت ل�خ �ت كها�ت �ل�خ �خ ل�ج ��ب ا�ي �ل�ش �لش
بييس ايس تي | ٢٨

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

هيبيسكوس تي بانش  | ٢٨
شاي كاركديه، عصير التفاح الفوار، شراب المحلى، ثلج

شاي الشاي األخضر بالنعناع  | ٢٨
شاي أخضر، اوراق النعناع الطازج، شراب محلى، ثلج

�ت ل�ب هو�ت �ل�ش �لت
كراميل فرابتشينو  | ٢٨

يمة المخفوقة قهوه إسبريسو، حليب، شراب كراميل، بوظة الفانيال و طبقة من الكر

قهوة الحمضيات | ٢٨
قهوة اسبريسو، حليب، عصير الليمون، شراب الكراميل، ثلج

قهوة فرابييه باللوز )م( | ٢٨                                                        
قهوة إسبريسو، حليب، شراب اللوز، ثلج

ا�ت  رو�لب ا�لم�ش
العصير الطبيعي الطازج | ٣٠   

برتقال / أناناس / بطيخ / تفاح

مشروبات غازيه | ١٥  
كوال/ كوال اليت/ سبرايت/ فاتنا/ مياه الصودا

مشروبات الطاقة | ٣٠   
يد بول خالي من السكر  يد بول/ ر ر

و�لس )٧٥٠ �لل( �ت  �لاء د��ي
الليمون الحامض و الخيار  | ۲٥

شرائح من الليمون و شرائح من الخيار

التوت البري والبرتقال  قطع التوت | ۲٥
 البري المهروس و شرائح البرتقال 

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

يال القطري( )كافة األسعار مذكورة بالر



Mineral Water
Still

Local water (Large) | 18

Acqua Panna (Small) | 25

Acqua Panna (Large) | 33 

Sparkling

San Pellegrino (Small) | 25
San Pellegrino (Large) | 33

Perrier (Small) | 25
Perrier (Large) | 33

    

Hot Beverages
Coffee

Single Espresso | 15

Double Espresso | 22

Americano / White Coffee  | 25
 Decaf Coffee / Café Latte  Café Mocha 

Cappuccino 

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 | 25
 Tea with Cardamom / Moroccan Tea 

 
Green Tea / English Breakfast | 20
 Earl Grey / Jasmine / Darjeeling 

Chamomile

(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)



�ت  �ي ا� ا�لمعد��خ ا�لم�ي
المياه العادية 

مياه محلية كبيرة | ١٨
أكوا بانا صغيرة | ٢٥                                                                           

أكوا بانا كبيرة | ٣٣

المياه الغازية 
ينو صغيرة | ٢٥ سان بيليغر
ينو كبيرة | ٣٣ سان بيليغر

ييه صغيرة | ٢٥                                                                                      بير
ييه كبيرة | ٣٣ بير

�ة  �ن ا�ت ا�لسا�لخ رو�لب ا�لم�ش
القهوة 

إسبريسو | ١٥     

إسبريسو دابل | ٢٢

يكانو/ قهوة بيضاء | ٢٥ امر
 قهوة بدون كافيين/  التيه/ كابتشينو/ موكا

قهوة تركية | ٢٥

ية  | ٣٥ قهوة قطر

* أضف نكهات أخرى إلى قهوتك | ٥ 
فانيال / كراميل / جوز الهند / بندق

تشكيلة الشاي

شاي كرك/ شاي مع الهيل القطري | ٢٥ 
 شاي مغربي 

شاي أخضر/ إنجليش بريكفيست |  ٢٠
 أيرل غراي / شاي بالياسمين / دارجلينغ / بابونج

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

يال القطري( )كافة األسعار مذكورة بالر



PRODUCTS

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

Poultry

Beef

Lamb

Hammour Fish

Shrimps

Calamari

Mussels

Salmon

Local Fish & Seafood

Frozen

Frozen or Chilled
*Subject to availability

Frozen

Frozen

Frozen

Frozen

Frozen

Frozen

Fresh
*Subject to availability

Brazil

U.S or Australia
*Subject to availability

Australia or New Zealand
*Subject to availability

India or Oman
*Subject to availability

India or Oman
*Subject to availability

China

New Zealand

Norway

Sourced daily from
Local Markets

COUNTRY OF ORIGIN PRODUCTIONالمنتج

الدجاج

لحم البقري

لحم الغنم

سمك الهامور

روبيان

كاالماري

بلح البحر

سالمون

االسماك و المأكوالت بحرية

مجمد

مبرد او مجمد

مجمد او مبرد
حسب المتوفرفي السوق

مجمد اومبرد
حسب المتوفرفي السوق

مجمد او مبرد
حسب المتوفرفي السوق

مجمد

مجمد

مجمد

طازج

* جميع اوزان الطعام المشار إليه في هذه القائمة بعد الطهي

يل البراز

استرالي او امريكي
حسب المتوفرفي السوق

استرالي او نيوزالندي
حسب المتوفرفي السوق

عماني او هندي
حسب المتوفرفي السوق

عماني او هندي
حسب المتوفرفي السوق

صيني

نيوزالندي

نيروج

سوق الوكرة

البلد المنتج المنتج

CONSUMER FOOD DATA | البيانات الغذائية للمستهلك

OTHER AVAILABLE OUTLETS FOR DINING:

P.O. Box 81038, Al Wakra | Qatar
T: +974 4428 7888 | F: +974 4435 6389 | M: +974 5554 9731


