
Breakfast

English Afternoon Tea





Breakfast
Continental Breakfast QR 60
Assorted bakery basket served with marmalade, honey, butter or margarine.  
Freshly squeezed juice, coffee, tea or hot chocolate.

Tea Lounge Breakfast QR 85
Assorted bakery basket served with marmalade, honey, butter or margarine.  
Two eggs prepared to your liking. Cereal with milk and fresh fruit salad.  
Freshly squeezed juice, coffee, tea or hot chocolate.

Oriental Breakfast QR 85
Labneh served with olives, tomato, cucumber slices and halloumi cheese. 
Mini zaatar and cheese manakish.  Arabic bread with honey or marmalade.  
Freshly squeezed juice, coffee, tea or hot chocolate.

Salads 

Scottish Smoked Salmon QR 70
With mixed salad, horseradish sauce and toasted rye bread

Caesar Salad QR 55
Served with its traditional dressings, croutons, parmesan flakes and anchovies 
Cajun grilled chicken can be added (QR 10)

Nicoise Salad QR 60
Mixed seasonal lettuce with potato, green beans, tuna fish, bell pepper, tomatoes, 
eggs, anchovies and black olives

Tea Lounge Special QR 62
Goat cheese salad with black olives, pine nuts, mushroom, tomato and basil

Steamed Lobster Salad QR 150
With fennel carpaccio, wild rocket leaves and light lime vinaigrette

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive



Appetizers
Assorted Canapés (12 pieces) QR 45
Turkey, cheese, bresaola and fish

Assorted Deluxe Canapés QR 120
Lobster, smoked salmon, prawns and foie gras

International Cheese Selection QR 40
Served with cream crackers, grapes and walnut

Soups
Minestrone QR 35
Italian style with basil leaves

Mediterranean Seafood Soup QR 45
Infused with saffron, shrimps and calamari

Soup of the Day QR 35

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive



Sandwiches and wraps
Club Sandwich QR 60
Sliced grilled chicken, crispy turkey bacon, boiled eggs, tomatoes,  
shredded lettuce and mayonnaise

Philadelphia Steak Sandwich QR 60
Grilled beef tenderloin with cheddar cheese, sautéed onion and tomato  
on a Philly roll

West Bay Club Sandwich QR 89
Triple decker lobster sandwich lightly dressed with cocktail sauce,  
romaine lettuce and dill leaves

Ciabatta Grilled Halloumi Sandwich QR 50
With eggplant, zucchini, tomato and roasted onion topped with  
basil compote, served with olives and sun dried tomato bread

Oriental Wrap QR 50
Cumin hamour fillet with hommous, tomato and mint

Tex-Mex Quesadillas Wrap QR 55
Flour tortilla with chicken and cheddar cheese served with guacamole  
and sour cream

Char-Grilled Beef Burger QR 55
Served with grilled tomato, onion and coleslaw
Cheddar cheese can be added QR 5

* All sandwiches, wraps and burgers are served with either French fries or potato chips

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive



Sweet Endings
Pineapple Island QR 40
Exotic fresh fruits topped with mango and raspberry sherbet

Strawberry Paradise QR 40
Strawberry ice cream with red coulis and fresh strawberry

Chocolate Profiterole QR 40
Choux with vanilla ice cream, and caramelized compote

Chocolate Mou QR 40
Chocolate ice cream and whipped cream

Banana Split QR 40
Strawberry, vanilla and chocolate ice cream with banana, whipped cream, 
chocolate and strawberry sauce

Selection of Ice Cream and Sherbet QR 35
Choice of strawberry or chocolate sauce

English Afternoon Tea
Classic  QR 85
Ham Sandwich with grain mustard mayonnaise on white bread
Cheddar cheese sandwich with chutney and onion bread
Scottish smoked salmon with capers butter and Rey bread
Cucumber sandwich with cottage cheese, dill leaves with caraway seed bread
Freshly baked plain scones with Cornish coated cream and strawberry preserve
Assortment of afternoon tea pastries and fruity cakes
Choice from our coffee & tea blends

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive



Chocoholic  QR 105
Chocolate tea bread served with our jams
Chocolate muffins
Freshly baked Chocolate chip scones served with homemade chocolate praline
Chocolate macaroons stuffed with lavender and chestnut mouse
Chocolate truffles
Chocolate ginger biscotti topped with pineapple Carpaccio
Berries and chocolates skewers
Homemade Choco nuts cemeteries
Choice from our coffee & tea blends

Vintage 

Selection of Sandwiches: QR 125
Organic Free Range Egg and Watercress in a Brioche Roll
Smoked Salmon with Lemon and Black Pepper Mayonnaise on Caraway Seed Bread
Cucumber and Truffle Cream Cheese on Raisin and Vanilla Bread
Roast Chicken with Sage Mayonnaise on Rosemary Bread

Traditional, Golden Raisin and Cranberry Scones served warm with
Homemade Strawberry Jam, Preserves and Thick Clotted Cream

Lemon Meringue Pie
Seasonal Fruit Tartlets
Caramelized Blueberry Cheese Cake
White Chocolate and Rhubarb Compote Pannacotta
Gianduia Cream Éclair

Choice from our coffee & tea blends

Includes 1 glass of sparkling wine

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive



105 ر.ق الشوكوالته 
خبز بالشوكوالته للشاي مع مربى

كيك بالشوكوالته
م مع لوز محلى بالشوكوالته كعك بالشوكوالته مخبوز طازج ُيقدَّ

معكرون بالشوكوالته محشي بالخزامي وكريما الكستناء
ترافل بالشوكوالته

بسكويت بالشوكوالته والزنجبيل مع شرائح األناناس
شيش توت وشوكوالته

حلويات بالمكسرات والشوكوالته
مشروب ساخن

الفاخرة 

125 ر.ق تشكيلة من السندويشات: 
بقلة وبيض من إنتاج عضوي في خبز بريوش

ن مع مايونيز بالحامض والبهار األسود في خبز بذور الكمون سلمون مدخَّ
خيار وجبنة قشدية ترافل في خبز الزبيب والفانيال

دجاج مشوي مع مايونيز في خبز إكليل الجبل
م ساخنًا مع كعك بالزبيب األبيض والتوت البري ُيقدَّ

مربى الفراولة والكريما المخّثرة
فطيرة المرنغ بالحامض

ترتة بالفاكهة الموسمية
تشيز كيك بالتوت المكرمل

باناكوتا بالشوكوالته البيضاء ومربى الراوند
إكلير بالكريما وشوكوالته جياندايو

مع كأس نبيذ فوار

األسعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



الحلويات
40 ر.ق جزيرة أناناس 

فواكه استوائية طازجة مغطاة بعصير با والتوت

40 ر.ق جنة الفراولة 
فراولة ايس كريم مع شراب فواكه الحمراء والفراولة الطازجة

40 ر.ق برومنيترول  
كراة برومنيترول مع ايس كريم فانيال وشوكوال مع الليمون المحّلى بالكراميل

40 ر.ق شوكوال مو 
ايس كريم الشوكوال مغّطى بالكريما وصلصة الشوك

40 ر.ق بانانا سبليت )موز(  
فراولة مع فانيال وشوكوال ايس كريم مغّطى بالكريم والشوكوال

٣5 ر.ق تشكيلة مثلجات 
من الفراولة والشوكوال

شــاي  إنكليزي
85 ر.ق الكالسيكية 

سندويش لحم مقدد مع مايونيز وحبوب خردل في خبز أبيض
سندويش جبنة التشيدر مع صلصة في خبز بالثوم

ن اسكتلندي مع قبار وزبدة في خبز الراي سلمون مدخَّ
سندويش خيار مع جبنة قريش وأوراق شبت في خبز بذور الكمون

كعك مخبوز طازج مع كريما ومربى الفراولة
تشكيلة من معجنات شاي بعد الظهر وكيك بالفاكهة

مشروب ساخن

األسعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



سندويشــات ولفائف
60ر.ق  كلوب ساندويش 

 مع قطع الدجاج المحّمر والحبش المدخن المقرمش، بيض مسلوق، طماطم 
وخس مقطع مع المايونيز 

60ر.ق  فيالدلفيا شيك سندويش 
شرحات لحم عجل مشوي مع كريما الجبن مقلوبة بالزيت والطماطم وفيليه رول

89ر.ق وست باي سندويش 
ثالث طبقات من السندويش محشو كركند مع صلصة كوكتيل وخس وأوراق بقول

50ر.ق شيا باشا حلوم مشوي مع الخضار 
 جبن حلوم مشوي مع باذنجان، كوس، طماطم وبصل محّمر مغّطى بالحبق 

والزيتون والطماطم الجافة

50ر.ق    لفائف شرقية 
سمك الهامور بالكمون مع حمص وطماطم ونعناع

55ر.ق لفائف تيكس ميكس "كويزيويالس“ 
تورتيال بالدجاج وجبنة التشيدر، تقّدم مع الكريما الحامضة والفواكامول 

55ر.ق    لحم العجل المشوي "برغر“ 
يقّدم مع طماطم مشوية، بصل، ملفوف مقطع على طريقة كول سلو

جبنة شيدير يمكن اضافتها 5ر.ق

* جميع السندويشات والبرغر واللفائف تقّدم مع البطاطا المقلية أو التشيبس

األسعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



ت مقبال
45 ر.ق تشكيلة كنابيه ١٢ قطعة 

حبش، جبنة بريساوال وسمك

120 ر.ق تشكيلة كنابيه ١٢ قطعة 
لوبستر، سلمون مدخن، روبيان وكبد البط

40 ر.ق تشكيلة جبنة دولية 
تقّدم مع البسكويت المقرمش والعنب والجوز

شاي انجليزي لفترة بعد الظهر

حساء
٣5 ر.ق فيشروني خضرة مشكلة 

بالطريقة االيطالية مع الحبق

45 ر.ق حساء سمك الشرق األوسطي 
مع الزعفران والروبيان والكلمار

٣5 ر.ق حساء اليوم 

األسعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء





اإلفطار
٦0 ر.ق فطور كونتيننتال 

 سلة خبز مشكلة مقدمة مع مربى وعسل وزبدة أو مرغرين عصير فواكه طازجة
)ليمون غريفون أو جزر، قهوة، شاي أو شوكوال ساخن.

85 ر.ق فطور "ردهة الشاي" 
 سلة خبز مشكلة مقدمة مع مربى العسل والزبدة أو المرغرين، بيض طازج )عدد2(

 مقدم حسب الطلب)مقلي، مسلوق، سكرمبل أو عجة(، رقائق الزبدة مع الحليب
سلطة فواكه طازجة، عصير فواكه طازجة )ليمون غريفون أو جزر(،

قهوة أو شاي أو شوكوال ساخن.

85 ر.ق فطور شرقي 
لبنة طازجة مقدمة مع زيتون طماطم وخيار شرحات مع جبنة الحلوم.

 مناقيش صغيرة بالزعتر والجبنة، خبز عربي بالعسل والمربى،
قهوة تركية أو شاي ,عصير فواكه طازجة

سلطة
٧0 ر.ق سمك السلمون المدخن االسكتلندي 

يقدم مع سلطة خضارمشكله، صلصة الفجل الحار مع توست الخبز

55 ر.ق سلطة قيصر 
 تقدم مع الصلصة وقصع التوست )كروتون( جبنة بارميزان وسمك األنشوا

مع والدجاج الكاجون المحمص ممكن زيادتها )10 ر.ق(

٦0 ر.ق سلطة نيسواز 
 تشكيلة من الخس مع بطاطس، بازيال حضراء، سمك التونة، حبوب البهار، طماطم،

بيض مسلوق، انشوا وزيتون أسود

٦2 ر.ق ردهة الشاي خاص 
جبنة ماعز سخنة مع سلطة الزيتون، صنوبر، فطر، طماطم وحبق

150 ر.ق   سلطة الكركند "لوبستر“ 
كركند على البخار مع الكارناشيو والروكا وعصير الليمون بالخل

األسعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



ردهة الشاي
7:00 صباحًا - ١:00 صباحًا

فطور

٧:00 صباحًا - 11:00 صباحًا

سلطات

مقبالت

سندويشات ولفائف

الحلويات

شاي إنكليزي

٣:٣0 مساًء - ٦:٣0 مساًء


