إحصــل علــى ىمنظــر بانورامــي خــاب مطــل علــى الخليــج العربــي ،مــع
مجموعــة رائعــة مــن األطبــاق العالميــة المفضلــة .دلــل نفســك بالبرغــر
والتمبــورا ومجموعــة رائعــة مــن الموكتيــات المميــزة.
Enjoy a scenic panorama view of the Arabian Gulf,
enhanced with an enticing array of international
favourites. Treat yourself to burgers, tempura and
more, with a thirst-quenching selection of signature
mocktails.

SALADS &
APPETISERS
Arabic Salad (V) | 30
Locally grown cucumber, lettuce, tomato, onion, mint
parsley, radish, with lemon olive oil dressing
Hot and Cold Mezze Platter | 45

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

*Individual mezze plate | 20

Caesar Salad | 35

Romaine lettuce tossed in creamy Caesar dressing
garlic, croutons
60gr

Cajun Chicken Strips | 40

60gr

Grilled Hammour | 45

40gr

Grilled Prawns | 45

Tempura Basket | 65

80gr Batter-fried shrimps and assorted vegetables
with spicy mayo

(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
سلطة عربية (ن) | ۳٠

خيار محلي ،خس ،طماطم ،بصل ،نعنع ،بقدونس ،فجل مع تتبيلة زيت الزيتون

تشكيلة من المازة الساخنة والباردة | ٤٥
حمص ،بابا غنوج ،تبولة ،فتوش ،رقاقات الجبنة
فطائر بالسبانخ ،كبة مقلية (م)

*طبق المازة فردي | 20

سلطة سيزر | ۳٥

خس روماني مع صلصة سيزر و مكعبات خبز المحمص بالثوم

 ٦٠جرام دجاج مشوي

| ٤٠

 ٦٠جرام هامور مشوي | ٤٥
 ٤٥جرام روبيان مشوي | ٤٥
سلة تمبورا | ٦٥

 80جرام روبيان مقلي مع خضروات موسمية و المايونيز الحار .

(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)

BETWEEN
BREAD
Chicken Burger | 55

180gr Pan-fried chicken breast, 30gr Turkey bacon, tomato
and cheese in a sesame bun

Classic Beef Burger | 55

180gr Beef patty with cheese, 30gr beef bacon, tomato
and onion in a sesame bun

Lamb Kofta | 55

150gr Minced lamb, lettuce, parsley, onion, and tomato
wrapped in saj bread with yoghurt dill cucumber dip

Paneer Wrap (V) | 48

Spicy cheese, peppers, onion, tomatos, tortilla bread
and tahini sauce

Club Sandwich | 48

100gr Grilled chicken breast, 30gr smoked turkey bacon
fried egg, cheese, tomatoes, lettuce, sandwiched in
between triple decker homemade toasted brioche

(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)

سندويشات
برجر الدجاج | ٥٥

 ١٨٠جرام صدر دجاج مقلي،
لحم حبش مقدد ،طماطم و جبن في خبز بـرجر بالسمسم

برجر اللحم الكالسيكي | ٥٥
 ١٨٠جرام لحم بقري ،جبن ،لحم مقدد،

طماطم و بصل في خبز برجر بالسمسم

كفتة اللحم | ٥٥

 ١٥٠جرام كفتة لحم ضأن ،خس ،بقدونس ،بصل مع الطماطم في
خبز صاج مع صلصة اللبن بالخيار والشبت

بانير (ن) | 48
جبنة بانير حارة  ،فلفل  ،بصل  ،طماطم  ،خبز تورتيال  ،صلصة النعناع

سندويش كلوب | 48
ّ
 ١٠٠جرام صدر دجاج مشوي ٣٠ ،جرام حبش مقدد مدخن ،بيض
مقلي ،جين شيدر طماطم مع خس بين ثالث طبقات من خبز بريوش

(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)

PASTA

*Gluten-free pasta available upon request

Choose your pasta:
Spaghetti | Penne
Choose your sauce:
Arrabbiata sauce | 45
100gr Bolognese sauce | 50

FROM THE GRILL
Arabic Mixed Grill | 70

300gr of Lamb chop, beef kebab, shish tawook, kofta,
sumac onion served with Oriental rice

Seafood Mixed Grill | 160

50gr Grouper, 50gr salmon, 25gr calamari, 100gr half
lobster and 25gr prawns
Sauces: Mushroom Sauce / Lemon Butter /
Pepper Sauce

(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)

باستا
ما تفضله من الباستا :سباغيتي /بيني ما تفضله
ما تفضله من الصلصة:
صلصة ارابياتا | ٤٥
 ١٠٠جرام صلصة بولونيز | ٥٠
* الباستا الخالية من الغلوتين متوفرة عند الطلب

مشاوي

ّ
مشاوي عربية مشكلة | ٧٠

 ٣٠٠جرام ريش ضأن ،كباب لحم ،شيش طاووق ،كفتة ،بصل بالسماق
يقدم مع أرز شرقي

ّ
مشاوي ثمار البحر المشكلة | ١٦٠

 ٥٠جرام سمك الهامور ٥٠ ،جرام سلمون ٢٥ ،جرام كاالماري ١٠٠ ،جرام
نصف سرطان البحر ٢٥ ،جرام روبيان
خيارات الصلصة :كريمة الفطر  /صلصلة الزبدة والليمون  /صلصة
الفلفل

(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)

DESSERTS
Umm Ali (N) | 30

Baked puff pastry, milk and nut pudding
topped with cream

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

Crêpes | 38

With your choice of Banana, Nutella (N) or Vanilla sauce

Ice Cream Selection (per scoop) | 12
Strawberry | Vanilla | Chocolate

(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)

الحلويات
أم علي (م) | ٣٠
فطيرة هشة ،بودينغ الحليب مع المكسرات و الكريمة

التيراميسو الكالسيكي | ٣٥

حلوى إيطالية بنكهة القهوة مع جبن الماسكربوني والكريمة والبيض

تشيز كيك | ٣٥

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

الكريب | ٣٨

مع إختيارك ما بين :الموز أو النوتيال أو صلصة الفانيال

ما تختاره من المثلجات  /للكرة الواحدة | ١۲
فراولة  /فانيال  /شوكوال

(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)

SIGNATURE
DRINKS
Tivoli Drink | 30

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

Mango Number 5 | 30

Mango juice, lemon juice, raspberry puree, coconut
water, passion fruit scoop

Full Moon Up Ahead | 30

Pineapple juice, coconut water, coconut syrup, banana
cardamom pod

Words of Wisdom (N) | 30
Apple juice, lemon juice, almond syrup, dried sage
pepper, ginger ale
Summer Fizz | 30
Peach puree, cherry syrup, lemon juice, ginger ale
mint leaves

Sundowner (N) | 30
Watermelon juice, lime juice, almond syrup, blueberry
basil leaves, lemonade
Making Waves | 30

Cold green tea, kiwi syrup, lemon juice
mint leaves, soda water

(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)

موكتيالت
مشروب تيفولي | ٣٠

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

مانجو فايف | ٣٠

عصير مانجا ،عصير الليمون ،توت بري مهروس ،ماء جوز الهند مع
قطع فاكهة باشن

فل مون اب اهيد | ٣٠

أناناس ،ماء جوز الهند ،شراب جوز الهند المحلى ،موز ،هيل

ووردز اوف ويزدوم (م) | ٣٠
عصير تفاح ،عصير ليمون ،شراب اللوز المحلى ،مرميمة مجففة ،فلفل،
شراب الزنجبيل
سمر فيز | ٣٠

خوخ مهروس ،شراب الكرز المحلى ،عصير الليمون ،شراب الزنجبيل و
أوراق النعنع الطازج

سان داونر (م) | ٣٠
عصير البطيخ ،عصير الليمون األخضر ،شراب اللوز المحلى ،توت بري ،أوراق
الريحان و الليمونادة
ميكن ويفز | ٣٠

شاي أخضر بارد ،شراب الكيوي المحلى ،عصير الليمون ،أوراق النعنع
الطازج و ماء الصودا

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

ICED TEA
Matcha Iced Tea | 28
Green tea, matcha syrup, ice

Thai Iced Tea | 28

Black tea, milk, simple syrup, ice

Lemongrass Jasmine Iced Tea | 28
Muddled lemongrass, jasmine tea, lychee
lemon juice, simple syrup, ice

ICED COFFEE
Latte Con Coco | 28

Shot of espresso, coconut syrup, milk topped
with whipped cream

Citrus Coffee | 28

Shot of espresso, lime juice, simple syrup, ice

Espresso Tini | 28

Shot of espresso, wild mint syrup, cream, ice

(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)

شاي مثلج
شاي ماتشا المثلج | ٢٨

شاي اخضر ،شراب ماتشا المحلى ،ثلج

شاي مثلج تايلندي | ٢٨
شاي أسود ،شراب المحلى ،ثلج

شاي عشبة الليمون الياسمين المثلج | ٢٨
نكتار الدراق ،شاي انجليزي ،عصير ليمون ،ثلج

قهوة مثلجة
التيه كون كوكو | ٢٨

قهوة اسبريسو ،شراب جوز الهند ،حليب مع الكريمة المخفوقة

قهوة الحمضيات | ٢٨

قهوة اسبريسو ،عصير الليمون ،شراب محلى ،ثلج

اسبريسو تيني | ٢٨

قهوة اسبريسو ،شراب النعناع البري المحلى ،قشدة ،ثلج

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

SMOOTHIES

							
Banana Smoothie | 28
Banana, vanilla syrup, yoghurt

Fruity Smoothie | 28

Mix berries, pineapple, banana, orange
yoghurt, vanilla syrup

Sunrise Smoothie | 28

Mix berries, orange, banana, yoghurt

MILKSHAKES

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

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.
The food weight indicated base on after cooking
(All prices are shown in Qatari Riyals)

سموثي
بانانا سموثي | ٢٨

موز ،شراب الفانيال المحلى ،زبادي

فروتي سموثي | ٢٨

توت مشكل ،أناناس ،موز ،برتقال ،حليب ،زبادي ،شراب الفانيليا

سان رايز ّ سموثي | ٢٨
توت بري مشكل ،برتقال ،موز ،زبادي

ميلك شيك
شوكوال و أوريو  /مارشميلو و فانيال | ٢٨
تمر مع  /حليب

ماء

ديتوكس ( ٧٥٠مل)

الليمون الحامض و الخيار | ٢٥
شرائح من الليمون و شرائح من الخيار

التوت البري والبرتقال | ٢٥

قطع التوت البري المهروس و شرائح البرتقال

(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

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

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

(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)

المشروبات
العصير الطبيعي الطازج | ٣٠
برتقال  /أناناس  /بطيخ  /تفاح

مشروبات غازيه | ١٥

كوال /كوال اليت /سبرايت /فاتنا /مياه الصودا

مشروبات الطاقة | ٣٠

ريد بول /ريد بول خالي من السكر

المياه المعدنية
المياه العادية
مياه محلية كبيرة | ١٨
أكوا بانا صغيرة | ٢٥
أكوا بانا كبيرة | ٣٣

المياه الغازية

سان بيليغرينو صغيرة | ٢٥
سان بيليغرينو كبيرة | ٣٣
يرييه صغيرة | ٢٥
بيرييه كبيرة| ٣٣

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

HOT BEVERAGES
Coffee
Single Espresso | 15
Double Espresso | 22
Americano / White Coffee | 25
Decaf Coffee / Cappuccino / Café Latte
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 | 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.
The food weight indicated base on after cooking
(All prices are shown in Qatari Riyals)

المشروبات الساخنة
القهوة
إسبريسو | ١٥
إسبريسو دابل | ٢٢
امريكانو /قهوة بيضاء | ٢٥
قهوة بدون كافيين /التيه /كابتشينو /موكا
قهوة تركية | ٢٥
قهوة قطرية | ٣٥
* أضف نكهات أخرى إلى قهوتك  ٥ر.ق
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
(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

