
Join us at our relaxing garden lounge,
an outdoor garden paradise in the heart of the city! 

Al Jalsa Garden Lounge is the perfect place
to come and relax while you enjoy the best 
selection of Arabesque beverages, traditional

Arabic cuisine, and a unique signature Shisha menu. 

Enjoy our Meduse Shisha gastronomy, 
and revel in our triple signature shisha,

unique only to us!



EXPRESS LUNCH
Available daily from 12 noon – 15:00  |  QAR 99
Inclusive of food and single flavor shisha
Your choice of one main course and one side dish:

MAIN COURSE

Kofta Halabe Wrap (G)
Grilled tomato and onion, minced lamb kofta, pickles, tar tour sauce

Chicken Shawarma (G)
Saj bread, garlic sauce, pickles

Shish Taouk (G)
Grilled chicken cubes, garlic sauce, pickles

SIDE DISHES

Lentil Soup (G)
Middle eastern traditional lentil soup with cumin, olive oil, arabic croutons, lemon wedges

Armenian Salad 
Lettuce, tomato, cucumber, garlic, green chili, olive oil, lemon, red chili powder

French Fries

SOUP & SALAD
SOUP   35

Lentil Soup (V, G)
Middle eastern traditional lentil soup with cumin, olive oil,
arabic croutons and lemon wedges

MEZZE SALAD 30

Fattoush (V, G)
Lettuce, cucumber, mint, spring onion, tomato, capsicum, pomegranate, olive oil, 
lemon juice

Tabouleh   (V, G)
Parsley, crushed wheat, tomato, onion, lemon juice, olive oil

Armenian Salad (V)
Chopped lettuce, tomato, cucumber, garlic, green chili, olive oil, lemon,
red chili powder

Jarjeer (V)
Argula, white onion, tomato, sumac, olive oil, lemon juice

 

V - Vegetarian / G - Gluten / N - Nuts / D - Dairy
All prices are in Qatari Riyals 



COLD MEZZE
Hummus (V)   30
Chick peas, tahina paste, lemon juice 

Hummus Beruity (V) 35
Chick peas, tahina paste, lemon juice, parsley, garlic, tomato

Yalanjie Vine Leaves (V, G)   35
Vine leaves, rice, tomato, parsley

Babaganouj (V)   30
Purée of grilled aubergine, tomato, onion, parsley, capsicum, pomegranate

Muttabel (V, D)   30
Purée of grilled aubergine, sesame paste

Mint Labneh (D)   30
Labneh, dry mint, olive oil, 

Mezze Tasting (G)
For a selection of three mezze   85
For a selection of six mezze   145

HOT MEZZE
HOMEMADE SAJ (D, G)

Cheese | Za’ater    35

Meat | Labneh Za’ater | Cheese Za’ater  40

Kebbeh (N, G)    35
Cracked wheat shell, filled with minced lamb, pine nuts

Cheese Sambousek (D, G)                          35
Crispy filo pastry with cheese and parsley

Meat Sambousek (N, D, G)                              35
Deep fried Lebanese pastry filled with minced lamb, pine nuts

Jawaneh     35
Grilled chicken wings marinated in lemon and garlic, parsley, garlic sauce  

Hummus Bil Laheem (N)    40
Hummus with minced lamb, pine nuts

Sautéed Prawns    40
Sautéed prawn marinated in garlic, lemon and tomato sauce

Grilled Halloumi Plate (D)   40
Halloumi cheese, marinated olives, pickles 

Lamb Makanek   45
Grilled Lebanese sausages in tomato sauce, onion, capsicum

V - Vegetarian / G - Gluten / N - Nuts / D - Dairy
All prices are in Qatari Riyals 



WRAPS & SANDWICHES
Kofta Halabi (G, D)  55
Minced lamb kofta, grilled tomato and onion, French fries, pickles, tar tour sauce

Shish Taouk (G, D)  55
Grilled chicken cubes, garlic sauce, French fries, pickles 

Grilled Halloumi (G, D)  55
Grilled Halloumi cheese, tomato, cucumber, jarjeer, French fries

Al Jalsa Beef Burger (G, D)   70
Flame-grilled beef burger, lettuce, Halloumi cheese, pickles, French fries, 
grilled onions, tomato, mayonnaise, tomato relish

SHAWARMA  
Arabic Style Chicken Shawarma (G, D) 55
Saj bread, garlic sauce, pickles, French fries

Cheese Chicken Shawarma (G, D) 65
Saj bread, garlic sauce, Nabulsieh cheese, pickles, French fries

PIZZA FROM OUR FIREWOOD OVEN
Available until 23:00

Chicken Supreme (G, D)  75
Chicken, green pepper, mushroom, onion, tomato, black olives

Peperoni (G, D) 70
Beef peperoni, Mozzarella cheese 

Margherita ( V, G, D) 65
Tomato sauce, Mozzarella cheese, basil

Add Shrimp or Seafood      25

SEAFOOD CORNER
Shish Hammour  80
Marinated Hammour fish with tomato paste, spices and olive oil, French fries

Grilled King Prawns 100
Three pieces of king prawns marinated in oriental sauce, French fries,

Seafood Mixed Grill Platter 150
Assorted grilled Hammour, prawns, king fish and crispy calamari, 
oriental sauce, French fries

V - Vegetarian / G - Gluten / N - Nuts / D - Dairy
All prices are in Qatari Riyals 



AL JALSA GRILLS 
Oriental Mixed Grill (G)                             110
Shish taouk, lamb kofta, lamb chops, lamb kebab, grilled tomato,
green chilli and onion, French fries, Arabic bread

Lamb Kebab (G)                         90
Grilled lamb cubes, grilled tomato, green chilli and onion, French fries,
Arabic bread 

Shish Taouk Plate (G, D)  80
Grilled chicken cubes marinated in chilli paste, grilled tomato, 
green chilli and onion, French fries, Arabic bread 

Kofta Plate (G)  80
Grilled mince lamb, grilled tomato, green chilli and onion, French fries, 
Arabic bread

DESSERT
Signature Rolled  Arabic Ice Cream        50

Your choice of Mesteka or Mahalabia Ice Cream  45

Umm Ali (D, G, N)         40
Traditional Arabic dessert, filo pastry, milk, nuts, raisins 

Classic Ice Cream (V, D)         40
Vanilla, chocolate or strawberry

Selection of Arabic Sweet (N, D, G)  40 

Seasonal Mixed Fruit Platter   40

Chef ’s Dessert of the Day   40

 

V - Vegetarian / G - Gluten / N - Nuts / D - Dairy
All prices are in Qatari Riyals 



BEVERAGE
COFFEE BAR 

Turkish coffee  35 

American coffee           35 

Decaffeinated coffee              35 

Single espresso             30

Macchiato             35

Double espresso        35

Cappuccino or Latte         35 

Hot chocolate         40

Karak Chai  25

TEA CORNER         35  

English Breakfast | Earl Grey | Jasmine | Peppermint
Chamomile | Blackcurrant Hibiscus | Green tea

Moroccan Tea           55
Traditional Moroccan gun powder with peppermint

MINERAL WATER          Small        Large

Acqua Panna still water            20 30

San Pelligrino sparkling water                             20 30

SOFT DRINKS

Pepsi / Diet Pepsi                   25

7up / Diet 7up         25

Mirinda                      25

Tonic water         25

Ginger ale              25

Soda water                   25

Red Bull energy drink                         35

Red Bull sugar free                          35

FRESH JUICES

Orange |  Grapefruit  |  Carrot  |  Pineapple  35

CHILLED JUICES

Apple | Cranberry | Strawberry    25

BEVERAGE
CLEAR CONSCIENCE    50

Melon Sensation                                                                                  
Watermelon, kiwi, lemon juice

Caramel Freddo
Espresso, milk, caramel syrup, cream

Go Berries
Raspberry, strawberry, blueberry, cranberry 

Garden Iced Tea
Peach, apple, honey or lemongrass

Simply Lemonade
Mint, passion fruit, strawberry

SMOOTHIES AND SHAKES    50

Smoothie
Strawberry, Piña colada or vanilla 

Milkshakes
Banana, strawberry or chocolate 

ALCOHOLIC BEVERAGE
GARDEN COCKTAILS   80

Passionate Coco
Rum, passion fruit, coconut liquer, orange juice

Flirtini
Sparkling wine, vodka, pineapple, Cointreau

Banana Colada 
Rum, pineapple, banana, milk

Cherry Berry 
Vodka, berries, rosemary, lemon 

Cranberry Cosmopolitan
Cranberry juice, vodka, Cointreau, lime

CLASSIC COCKTAILS    75

The Old Fashioned
American bourbon, bitters, sugar

The Martini
Vodka, dry vermouth, olive

Caipirinha
Brazilian cachaça, sugar, lime

ALCOHOLIC BEVERAGE
CLASSIC COCKTAILS    75

The Negroni
Campari, gin, sweet red vermouth

The Daiquiri  
White Bacardi rum, lime juice, simple syrup

The Margarita
Tequila, triple sec, lime, salt rim

Eastern Breeze
Passion fruit, lime juice, ginger beer

BEER              Bottle

Draught Beer                                                                                          45 

Efes Pilsner (Turkey) 40

Heineken (Holland)        40

Foster’s (Australia)                 40

Beck’s (Germany)                40

Budweiser (USA)                                40

Corona (Mexico)                            40

Leffe (Belgium)             40

Almaza (Lebanon)                 40

GIN         Glass             Bottle

Efe Classic                               45          600

Efe Gold                                                                      45          600 

Bombay Sapphire        50          900

Tanqueray          65          1200

VODKA

Absolut Blue           50          900

Smirnoff Red          45           850

Grey Goose         90         1950

RUM

Bacardi White         45          900

Captain Morgan         45          900

ALCOHOLIC BEVERAGE

WHISKY       Glass             Bottle

Johnnie Walker Red Label       50          950

Jameson Irish Whiskey       50          950

Johnnie Walker Black Label       75         1400

Chivas Regal 12Y        75         1400

Chivas Regal 18Y      150         2800

Jack Daniel’s          60          1200

SINGLE MALT      Single  Bottle

Glenlivet 12Y               80        1500 

Glenmorangie 10Y        85        1500

The Macallan 12Y      120           2100

TEQUILA   

Jose Cuervo Silver         55        860

Jose Cuervo Gold        55        860

Patron Silver & Café        75        970

COGNAC

Hennessy V.S.O.P      135       2400

Hennessy XO       370       6450

ARAK

Touma          55        800

Ksarak          60         900

LIQUEUR

Sambuca, Peach Schnapps, Crème de Menthe  45

Amaretto, Bailey's or Kahlua   45

Grand Mariner or Midori  70

ALCOHOLIC BEVERAGE
CHAMPAGNE / SPARKLING    Glass           Bottle

Lanson, Black Label, Brut, NV, France       300 1150
Bouquets of ripe fruits and citrus create 
a sensation of opulence yet lightness

Lanson, Rose Label, Brut, NV, France        335 1245
Beautiful pure colour with pale salmon touches.
It has harmonious balance and good length on the finish

Freixenet, Cordón Negro, Brut, Spain       65 270
Light and elegant, combined with a delicate aroma
of green apple and pear, with light resonances of 
Mediterranean fruits the sparkle balances the green 
and citrus fruits

ROSE WINE       Glass             Bottle

Bodegas Farina, Colegiata, Toro, Spain      65  260
Inviting deep cherry color, ripe strawberry and cream
aromas with cherry and citrus adding complexity to the
palate

WHITE WINE  

Romio, Pinot Grigio, Friuli-Venezia, D.O.C., Italy         50  210
Fresh and fruity, with delicate fragrance and flavor 
that expresses a clear varietal character

Yellow Tail, Semillon, Sauvignon Blanc, Australia          60 250 
Fresh citrus notes on the nose followed by hints 
of passion fruit’s on the nose 

Casa Silva, Chardonnay, Semillon, Colchagua, Chile      55  230
Buttery and oatmeal character with great
creaminess and ripeness to the fruit

Dr. Loosen, "Dr. L", Qualitätswein, Germany       75 300
Shows touches of richness to the wild berry, currant 
and cherry flavors. The plush finish is filled with plenty
of mineral and spice, with creamy notes

Château Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon        105  440
A fruity bouquet offering an intense note of exotic 
fruit mixed with slightly wooded hints of vanilla and 
apricot. The nose is clear, flawless and elegant with 
a very fine density

ALCOHOLIC BEVERAGE
RED WINE 

Chatron La Fleur, France        55  225
Ripe and juicy, this wine melds red berry and black 
currant flavors easily into its dry texture

Trivento, Malbec, Mendoza,  Argentina            60  230
Powerful aromas of ripe red fruits, strawberries and 
cherries, with hints of coffee and chocolate from the oak

Yellow Tail, Pinot Noir,  Australia       60  250
Bursts with aromas of ripe cherries and hints of dark 
chocolate which lead to a palate of soft spiced fruit 
framed in toasty oak that flows into a smooth velvet finish

Santa Cristina, Italy         75  295
Ruby red in color with purple hues. On the nose, the 
wine shows intense notes of red fruit, of cherries, 
blueberries, and black currants. 

All prices are in Qatari Riyals 



BEVERAGE
CLEAR CONSCIENCE    50

Melon Sensation                                                                                  
Watermelon, kiwi, lemon juice

Caramel Freddo
Espresso, milk, caramel syrup, cream

Go Berries
Raspberry, strawberry, blueberry, cranberry 

Garden Iced Tea
Peach, apple, honey or lemongrass

Simply Lemonade
Mint, passion fruit, strawberry

SMOOTHIES AND SHAKES    50

Smoothie
Strawberry, Piña colada or vanilla 

Milkshakes
Banana, strawberry or chocolate 

ALCOHOLIC BEVERAGE
GARDEN COCKTAILS   80

Passionate Coco
Rum, passion fruit, coconut liquer, orange juice

Flirtini
Sparkling wine, vodka, pineapple, Cointreau

Banana Colada 
Rum, pineapple, banana, milk

Cherry Berry 
Vodka, berries, rosemary, lemon 

Cranberry Cosmopolitan
Cranberry juice, vodka, Cointreau, lime

CLASSIC COCKTAILS    75

The Old Fashioned
American bourbon, bitters, sugar

The Martini
Vodka, dry vermouth, olive

Caipirinha
Brazilian cachaça, sugar, lime

ALCOHOLIC BEVERAGE
CLASSIC COCKTAILS    75

The Negroni
Campari, gin, sweet red vermouth

The Daiquiri  
White Bacardi rum, lime juice, simple syrup

The Margarita
Tequila, triple sec, lime, salt rim

Eastern Breeze
Passion fruit, lime juice, ginger beer

BEER              Bottle

Draught Beer                                                                                          45 

Efes Pilsner (Turkey) 40

Heineken (Holland)        40

Foster’s (Australia)                 40

Beck’s (Germany)                40

Budweiser (USA)                                40

Corona (Mexico)                            40

Leffe (Belgium)             40

Almaza (Lebanon)                 40

GIN         Glass             Bottle

Efe Classic                               45          600

Efe Gold                                                                      45          600 

Bombay Sapphire        50          900

Tanqueray          65          1200

VODKA

Absolut Blue           50          900

Smirnoff Red          45           850

Grey Goose         90         1950

RUM

Bacardi White         45          900

Captain Morgan         45          900

ALCOHOLIC BEVERAGE

WHISKY       Glass             Bottle

Johnnie Walker Red Label       50          950

Jameson Irish Whiskey       50          950

Johnnie Walker Black Label       75         1400

Chivas Regal 12Y        75         1400

Chivas Regal 18Y      150         2800

Jack Daniel’s          60          1200

SINGLE MALT      Single  Bottle

Glenlivet 12Y               80        1500 

Glenmorangie 10Y        85        1500

The Macallan 12Y      120           2100

TEQUILA   

Jose Cuervo Silver         55        860

Jose Cuervo Gold        55        860

Patron Silver & Café        75        970

COGNAC

Hennessy V.S.O.P      135       2400

Hennessy XO       370       6450

ARAK

Touma          55        800

Ksarak          60         900

LIQUEUR

Sambuca, Peach Schnapps, Crème de Menthe  45

Amaretto, Bailey's or Kahlua   45

Grand Mariner or Midori  70

ALCOHOLIC BEVERAGE
CHAMPAGNE / SPARKLING    Glass           Bottle

Lanson, Black Label, Brut, NV, France       300 1150
Bouquets of ripe fruits and citrus create 
a sensation of opulence yet lightness

Lanson, Rose Label, Brut, NV, France        335 1245
Beautiful pure colour with pale salmon touches.
It has harmonious balance and good length on the finish

Freixenet, Cordón Negro, Brut, Spain       65 270
Light and elegant, combined with a delicate aroma
of green apple and pear, with light resonances of 
Mediterranean fruits the sparkle balances the green 
and citrus fruits

ROSE WINE       Glass             Bottle

Bodegas Farina, Colegiata, Toro, Spain      65  260
Inviting deep cherry color, ripe strawberry and cream
aromas with cherry and citrus adding complexity to the
palate

WHITE WINE  

Romio, Pinot Grigio, Friuli-Venezia, D.O.C., Italy         50  210
Fresh and fruity, with delicate fragrance and flavor 
that expresses a clear varietal character

Yellow Tail, Semillon, Sauvignon Blanc, Australia          60 250 
Fresh citrus notes on the nose followed by hints 
of passion fruit’s on the nose 

Casa Silva, Chardonnay, Semillon, Colchagua, Chile      55  230
Buttery and oatmeal character with great
creaminess and ripeness to the fruit

Dr. Loosen, "Dr. L", Qualitätswein, Germany       75 300
Shows touches of richness to the wild berry, currant 
and cherry flavors. The plush finish is filled with plenty
of mineral and spice, with creamy notes

Château Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon        105  440
A fruity bouquet offering an intense note of exotic 
fruit mixed with slightly wooded hints of vanilla and 
apricot. The nose is clear, flawless and elegant with 
a very fine density

ALCOHOLIC BEVERAGE
RED WINE 

Chatron La Fleur, France        55  225
Ripe and juicy, this wine melds red berry and black 
currant flavors easily into its dry texture

Trivento, Malbec, Mendoza,  Argentina            60  230
Powerful aromas of ripe red fruits, strawberries and 
cherries, with hints of coffee and chocolate from the oak

Yellow Tail, Pinot Noir,  Australia       60  250
Bursts with aromas of ripe cherries and hints of dark 
chocolate which lead to a palate of soft spiced fruit 
framed in toasty oak that flows into a smooth velvet finish

Santa Cristina, Italy         75  295
Ruby red in color with purple hues. On the nose, the 
wine shows intense notes of red fruit, of cherries, 
blueberries, and black currants. 

All prices are in Qatari Riyals 



BEVERAGE
CLEAR CONSCIENCE    50

Melon Sensation                                                                                  
Watermelon, kiwi, lemon juice

Caramel Freddo
Espresso, milk, caramel syrup, cream

Go Berries
Raspberry, strawberry, blueberry, cranberry 

Garden Iced Tea
Peach, apple, honey or lemongrass

Simply Lemonade
Mint, passion fruit, strawberry

SMOOTHIES AND SHAKES    50

Smoothie
Strawberry, Piña colada or vanilla 

Milkshakes
Banana, strawberry or chocolate 

ALCOHOLIC BEVERAGE
GARDEN COCKTAILS   80

Passionate Coco
Rum, passion fruit, coconut liquer, orange juice

Flirtini
Sparkling wine, vodka, pineapple, Cointreau

Banana Colada 
Rum, pineapple, banana, milk

Cherry Berry 
Vodka, berries, rosemary, lemon 

Cranberry Cosmopolitan
Cranberry juice, vodka, Cointreau, lime

CLASSIC COCKTAILS    75

The Old Fashioned
American bourbon, bitters, sugar

The Martini
Vodka, dry vermouth, olive

Caipirinha
Brazilian cachaça, sugar, lime

ALCOHOLIC BEVERAGE
CLASSIC COCKTAILS    75

The Negroni
Campari, gin, sweet red vermouth

The Daiquiri  
White Bacardi rum, lime juice, simple syrup

The Margarita
Tequila, triple sec, lime, salt rim

Eastern Breeze
Passion fruit, lime juice, ginger beer

BEER              Bottle

Draught Beer                                                                                          45 

Efes Pilsner (Turkey) 40

Heineken (Holland)        40

Foster’s (Australia)                 40

Beck’s (Germany)                40

Budweiser (USA)                                40

Corona (Mexico)                            40

Leffe (Belgium)             40

Almaza (Lebanon)                 40

GIN         Glass             Bottle

Efe Classic                               45          600

Efe Gold                                                                      45          600 

Bombay Sapphire        50          900

Tanqueray          65          1200

VODKA

Absolut Blue           50          900

Smirnoff Red          45           850

Grey Goose         90         1950

RUM

Bacardi White         45          900

Captain Morgan         45          900

ALCOHOLIC BEVERAGE

WHISKY       Glass             Bottle

Johnnie Walker Red Label       50          950

Jameson Irish Whiskey       50          950

Johnnie Walker Black Label       75         1400

Chivas Regal 12Y        75         1400

Chivas Regal 18Y      150         2800

Jack Daniel’s          60          1200

SINGLE MALT      Single  Bottle

Glenlivet 12Y               80        1500 

Glenmorangie 10Y        85        1500

The Macallan 12Y      120           2100

TEQUILA   

Jose Cuervo Silver         55        860

Jose Cuervo Gold        55        860

Patron Silver & Café        75        970

COGNAC

Hennessy V.S.O.P      135       2400

Hennessy XO       370       6450

ARAK

Touma          55        800

Ksarak          60         900

LIQUEUR

Sambuca, Peach Schnapps, Crème de Menthe  45

Amaretto, Bailey's or Kahlua   45

Grand Mariner or Midori  70

ALCOHOLIC BEVERAGE
CHAMPAGNE / SPARKLING    Glass           Bottle

Lanson, Black Label, Brut, NV, France       300 1150
Bouquets of ripe fruits and citrus create 
a sensation of opulence yet lightness

Lanson, Rose Label, Brut, NV, France        335 1245
Beautiful pure colour with pale salmon touches.
It has harmonious balance and good length on the finish

Freixenet, Cordón Negro, Brut, Spain       65 270
Light and elegant, combined with a delicate aroma
of green apple and pear, with light resonances of 
Mediterranean fruits the sparkle balances the green 
and citrus fruits

ROSE WINE       Glass             Bottle

Bodegas Farina, Colegiata, Toro, Spain      65  260
Inviting deep cherry color, ripe strawberry and cream
aromas with cherry and citrus adding complexity to the
palate

WHITE WINE  

Romio, Pinot Grigio, Friuli-Venezia, D.O.C., Italy         50  210
Fresh and fruity, with delicate fragrance and flavor 
that expresses a clear varietal character

Yellow Tail, Semillon, Sauvignon Blanc, Australia          60 250 
Fresh citrus notes on the nose followed by hints 
of passion fruit’s on the nose 

Casa Silva, Chardonnay, Semillon, Colchagua, Chile      55  230
Buttery and oatmeal character with great
creaminess and ripeness to the fruit

Dr. Loosen, "Dr. L", Qualitätswein, Germany       75 300
Shows touches of richness to the wild berry, currant 
and cherry flavors. The plush finish is filled with plenty
of mineral and spice, with creamy notes

Château Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon        105  440
A fruity bouquet offering an intense note of exotic 
fruit mixed with slightly wooded hints of vanilla and 
apricot. The nose is clear, flawless and elegant with 
a very fine density

ALCOHOLIC BEVERAGE
RED WINE 

Chatron La Fleur, France        55  225
Ripe and juicy, this wine melds red berry and black 
currant flavors easily into its dry texture

Trivento, Malbec, Mendoza,  Argentina            60  230
Powerful aromas of ripe red fruits, strawberries and 
cherries, with hints of coffee and chocolate from the oak

Yellow Tail, Pinot Noir,  Australia       60  250
Bursts with aromas of ripe cherries and hints of dark 
chocolate which lead to a palate of soft spiced fruit 
framed in toasty oak that flows into a smooth velvet finish

Santa Cristina, Italy         75  295
Ruby red in color with purple hues. On the nose, the 
wine shows intense notes of red fruit, of cherries, 
blueberries, and black currants. 

All prices are in Qatari Riyals 



BEVERAGE
CLEAR CONSCIENCE    50

Melon Sensation                                                                                  
Watermelon, kiwi, lemon juice

Caramel Freddo
Espresso, milk, caramel syrup, cream

Go Berries
Raspberry, strawberry, blueberry, cranberry 

Garden Iced Tea
Peach, apple, honey or lemongrass

Simply Lemonade
Mint, passion fruit, strawberry

SMOOTHIES AND SHAKES    50

Smoothie
Strawberry, Piña colada or vanilla 

Milkshakes
Banana, strawberry or chocolate 

ALCOHOLIC BEVERAGE
GARDEN COCKTAILS   80

Passionate Coco
Rum, passion fruit, coconut liquer, orange juice

Flirtini
Sparkling wine, vodka, pineapple, Cointreau

Banana Colada 
Rum, pineapple, banana, milk

Cherry Berry 
Vodka, berries, rosemary, lemon 

Cranberry Cosmopolitan
Cranberry juice, vodka, Cointreau, lime

CLASSIC COCKTAILS    75

The Old Fashioned
American bourbon, bitters, sugar

The Martini
Vodka, dry vermouth, olive

Caipirinha
Brazilian cachaça, sugar, lime

ALCOHOLIC BEVERAGE
CLASSIC COCKTAILS    75

The Negroni
Campari, gin, sweet red vermouth

The Daiquiri  
White Bacardi rum, lime juice, simple syrup

The Margarita
Tequila, triple sec, lime, salt rim

Eastern Breeze
Passion fruit, lime juice, ginger beer

BEER              Bottle

Draught Beer                                                                                          45 

Efes Pilsner (Turkey) 40

Heineken (Holland)        40

Foster’s (Australia)                 40

Beck’s (Germany)                40

Budweiser (USA)                                40

Corona (Mexico)                            40

Leffe (Belgium)             40

Almaza (Lebanon)                 40

GIN         Glass             Bottle

Efe Classic                               45          600

Efe Gold                                                                      45          600 

Bombay Sapphire        50          900

Tanqueray          65          1200

VODKA

Absolut Blue           50          900

Smirnoff Red          45           850

Grey Goose         90         1950

RUM

Bacardi White         45          900

Captain Morgan         45          900

ALCOHOLIC BEVERAGE

WHISKY       Glass             Bottle

Johnnie Walker Red Label       50          950

Jameson Irish Whiskey       50          950

Johnnie Walker Black Label       75         1400

Chivas Regal 12Y        75         1400

Chivas Regal 18Y      150         2800

Jack Daniel’s          60          1200

SINGLE MALT      Single  Bottle

Glenlivet 12Y               80        1500 

Glenmorangie 10Y        85        1500

The Macallan 12Y      120           2100

TEQUILA   

Jose Cuervo Silver         55        860

Jose Cuervo Gold        55        860

Patron Silver & Café        75        970

COGNAC

Hennessy V.S.O.P      135       2400

Hennessy XO       370       6450

ARAK

Touma          55        800

Ksarak          60         900

LIQUEUR

Sambuca, Peach Schnapps, Crème de Menthe  45

Amaretto, Bailey's or Kahlua   45

Grand Mariner or Midori  70

ALCOHOLIC BEVERAGE
CHAMPAGNE / SPARKLING    Glass           Bottle

Lanson, Black Label, Brut, NV, France       300 1150
Bouquets of ripe fruits and citrus create 
a sensation of opulence yet lightness

Lanson, Rose Label, Brut, NV, France        335 1245
Beautiful pure colour with pale salmon touches.
It has harmonious balance and good length on the finish

Freixenet, Cordón Negro, Brut, Spain       65 270
Light and elegant, combined with a delicate aroma
of green apple and pear, with light resonances of 
Mediterranean fruits the sparkle balances the green 
and citrus fruits

ROSE WINE       Glass             Bottle

Bodegas Farina, Colegiata, Toro, Spain      65  260
Inviting deep cherry color, ripe strawberry and cream
aromas with cherry and citrus adding complexity to the
palate

WHITE WINE  

Romio, Pinot Grigio, Friuli-Venezia, D.O.C., Italy         50  210
Fresh and fruity, with delicate fragrance and flavor 
that expresses a clear varietal character

Yellow Tail, Semillon, Sauvignon Blanc, Australia          60 250 
Fresh citrus notes on the nose followed by hints 
of passion fruit’s on the nose 

Casa Silva, Chardonnay, Semillon, Colchagua, Chile      55  230
Buttery and oatmeal character with great
creaminess and ripeness to the fruit

Dr. Loosen, "Dr. L", Qualitätswein, Germany       75 300
Shows touches of richness to the wild berry, currant 
and cherry flavors. The plush finish is filled with plenty
of mineral and spice, with creamy notes

Château Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon        105  440
A fruity bouquet offering an intense note of exotic 
fruit mixed with slightly wooded hints of vanilla and 
apricot. The nose is clear, flawless and elegant with 
a very fine density

ALCOHOLIC BEVERAGE
RED WINE 

Chatron La Fleur, France        55  225
Ripe and juicy, this wine melds red berry and black 
currant flavors easily into its dry texture

Trivento, Malbec, Mendoza,  Argentina            60  230
Powerful aromas of ripe red fruits, strawberries and 
cherries, with hints of coffee and chocolate from the oak

Yellow Tail, Pinot Noir,  Australia       60  250
Bursts with aromas of ripe cherries and hints of dark 
chocolate which lead to a palate of soft spiced fruit 
framed in toasty oak that flows into a smooth velvet finish

Santa Cristina, Italy         75  295
Ruby red in color with purple hues. On the nose, the 
wine shows intense notes of red fruit, of cherries, 
blueberries, and black currants. 

All prices are in Qatari Riyals 



BEVERAGE
CLEAR CONSCIENCE    50

Melon Sensation                                                                                  
Watermelon, kiwi, lemon juice

Caramel Freddo
Espresso, milk, caramel syrup, cream

Go Berries
Raspberry, strawberry, blueberry, cranberry 

Garden Iced Tea
Peach, apple, honey or lemongrass

Simply Lemonade
Mint, passion fruit, strawberry

SMOOTHIES AND SHAKES    50

Smoothie
Strawberry, Piña colada or vanilla 

Milkshakes
Banana, strawberry or chocolate 

ALCOHOLIC BEVERAGE
GARDEN COCKTAILS   80

Passionate Coco
Rum, passion fruit, coconut liquer, orange juice

Flirtini
Sparkling wine, vodka, pineapple, Cointreau

Banana Colada 
Rum, pineapple, banana, milk

Cherry Berry 
Vodka, berries, rosemary, lemon 

Cranberry Cosmopolitan
Cranberry juice, vodka, Cointreau, lime

CLASSIC COCKTAILS    75

The Old Fashioned
American bourbon, bitters, sugar

The Martini
Vodka, dry vermouth, olive

Caipirinha
Brazilian cachaça, sugar, lime

ALCOHOLIC BEVERAGE
CLASSIC COCKTAILS    75

The Negroni
Campari, gin, sweet red vermouth

The Daiquiri  
White Bacardi rum, lime juice, simple syrup

The Margarita
Tequila, triple sec, lime, salt rim

Eastern Breeze
Passion fruit, lime juice, ginger beer

BEER              Bottle

Draught Beer                                                                                          45 

Efes Pilsner (Turkey) 40

Heineken (Holland)        40

Foster’s (Australia)                 40

Beck’s (Germany)                40

Budweiser (USA)                                40

Corona (Mexico)                            40

Leffe (Belgium)             40

Almaza (Lebanon)                 40

GIN         Glass             Bottle

Efe Classic                               45          600

Efe Gold                                                                      45          600 

Bombay Sapphire        50          900

Tanqueray          65          1200

VODKA

Absolut Blue           50          900

Smirnoff Red          45           850

Grey Goose         90         1950

RUM

Bacardi White         45          900

Captain Morgan         45          900

ALCOHOLIC BEVERAGE

WHISKY       Glass             Bottle

Johnnie Walker Red Label       50          950

Jameson Irish Whiskey       50          950

Johnnie Walker Black Label       75         1400

Chivas Regal 12Y        75         1400

Chivas Regal 18Y      150         2800

Jack Daniel’s          60          1200

SINGLE MALT      Single  Bottle

Glenlivet 12Y               80        1500 

Glenmorangie 10Y        85        1500

The Macallan 12Y      120           2100

TEQUILA   

Jose Cuervo Silver         55        860

Jose Cuervo Gold        55        860

Patron Silver & Café        75        970

COGNAC

Hennessy V.S.O.P      135       2400

Hennessy XO       370       6450

ARAK

Touma          55        800

Ksarak          60         900

LIQUEUR

Sambuca, Peach Schnapps, Crème de Menthe  45

Amaretto, Bailey's or Kahlua   45

Grand Mariner or Midori  70

ALCOHOLIC BEVERAGE
CHAMPAGNE / SPARKLING    Glass           Bottle

Lanson, Black Label, Brut, NV, France       300 1150
Bouquets of ripe fruits and citrus create 
a sensation of opulence yet lightness

Lanson, Rose Label, Brut, NV, France        335 1245
Beautiful pure colour with pale salmon touches.
It has harmonious balance and good length on the finish

Freixenet, Cordón Negro, Brut, Spain       65 270
Light and elegant, combined with a delicate aroma
of green apple and pear, with light resonances of 
Mediterranean fruits the sparkle balances the green 
and citrus fruits

ROSE WINE       Glass             Bottle

Bodegas Farina, Colegiata, Toro, Spain      65  260
Inviting deep cherry color, ripe strawberry and cream
aromas with cherry and citrus adding complexity to the
palate

WHITE WINE  

Romio, Pinot Grigio, Friuli-Venezia, D.O.C., Italy         50  210
Fresh and fruity, with delicate fragrance and flavor 
that expresses a clear varietal character

Yellow Tail, Semillon, Sauvignon Blanc, Australia          60 250 
Fresh citrus notes on the nose followed by hints 
of passion fruit’s on the nose 

Casa Silva, Chardonnay, Semillon, Colchagua, Chile      55  230
Buttery and oatmeal character with great
creaminess and ripeness to the fruit

Dr. Loosen, "Dr. L", Qualitätswein, Germany       75 300
Shows touches of richness to the wild berry, currant 
and cherry flavors. The plush finish is filled with plenty
of mineral and spice, with creamy notes

Château Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon        105  440
A fruity bouquet offering an intense note of exotic 
fruit mixed with slightly wooded hints of vanilla and 
apricot. The nose is clear, flawless and elegant with 
a very fine density

ALCOHOLIC BEVERAGE
RED WINE 

Chatron La Fleur, France        55  225
Ripe and juicy, this wine melds red berry and black 
currant flavors easily into its dry texture

Trivento, Malbec, Mendoza,  Argentina            60  230
Powerful aromas of ripe red fruits, strawberries and 
cherries, with hints of coffee and chocolate from the oak

Yellow Tail, Pinot Noir,  Australia       60  250
Bursts with aromas of ripe cherries and hints of dark 
chocolate which lead to a palate of soft spiced fruit 
framed in toasty oak that flows into a smooth velvet finish

Santa Cristina, Italy         75  295
Ruby red in color with purple hues. On the nose, the 
wine shows intense notes of red fruit, of cherries, 
blueberries, and black currants. 

All prices are in Qatari Riyals 



BEVERAGE
CLEAR CONSCIENCE    50

Melon Sensation                                                                                  
Watermelon, kiwi, lemon juice

Caramel Freddo
Espresso, milk, caramel syrup, cream

Go Berries
Raspberry, strawberry, blueberry, cranberry 

Garden Iced Tea
Peach, apple, honey or lemongrass

Simply Lemonade
Mint, passion fruit, strawberry

SMOOTHIES AND SHAKES    50

Smoothie
Strawberry, Piña colada or vanilla 

Milkshakes
Banana, strawberry or chocolate 

ALCOHOLIC BEVERAGE
GARDEN COCKTAILS   80

Passionate Coco
Rum, passion fruit, coconut liquer, orange juice

Flirtini
Sparkling wine, vodka, pineapple, Cointreau

Banana Colada 
Rum, pineapple, banana, milk

Cherry Berry 
Vodka, berries, rosemary, lemon 

Cranberry Cosmopolitan
Cranberry juice, vodka, Cointreau, lime

CLASSIC COCKTAILS    75

The Old Fashioned
American bourbon, bitters, sugar

The Martini
Vodka, dry vermouth, olive

Caipirinha
Brazilian cachaça, sugar, lime

ALCOHOLIC BEVERAGE
CLASSIC COCKTAILS    75

The Negroni
Campari, gin, sweet red vermouth

The Daiquiri  
White Bacardi rum, lime juice, simple syrup

The Margarita
Tequila, triple sec, lime, salt rim

Eastern Breeze
Passion fruit, lime juice, ginger beer

BEER              Bottle

Draught Beer                                                                                          45 

Efes Pilsner (Turkey) 40

Heineken (Holland)        40

Foster’s (Australia)                 40

Beck’s (Germany)                40

Budweiser (USA)                                40

Corona (Mexico)                            40

Leffe (Belgium)             40

Almaza (Lebanon)                 40

GIN         Glass             Bottle

Efe Classic                               45          600

Efe Gold                                                                      45          600 

Bombay Sapphire        50          900

Tanqueray          65          1200

VODKA

Absolut Blue           50          900

Smirnoff Red          45           850

Grey Goose         90         1950

RUM

Bacardi White         45          900

Captain Morgan         45          900

ALCOHOLIC BEVERAGE

WHISKY       Glass             Bottle

Johnnie Walker Red Label       50          950

Jameson Irish Whiskey       50          950

Johnnie Walker Black Label       75         1400

Chivas Regal 12Y        75         1400

Chivas Regal 18Y      150         2800

Jack Daniel’s          60          1200

SINGLE MALT      Single  Bottle

Glenlivet 12Y               80        1500 

Glenmorangie 10Y        85        1500

The Macallan 12Y      120           2100

TEQUILA   

Jose Cuervo Silver         55        860

Jose Cuervo Gold        55        860

Patron Silver & Café        75        970

COGNAC

Hennessy V.S.O.P      135       2400

Hennessy XO       370       6450

ARAK

Touma          55        800

Ksarak          60         900

LIQUEUR

Sambuca, Peach Schnapps, Crème de Menthe  45

Amaretto, Bailey's or Kahlua   45

Grand Mariner or Midori  70

ALCOHOLIC BEVERAGE
CHAMPAGNE / SPARKLING    Glass           Bottle

Lanson, Black Label, Brut, NV, France       300 1150
Bouquets of ripe fruits and citrus create 
a sensation of opulence yet lightness

Lanson, Rose Label, Brut, NV, France        335 1245
Beautiful pure colour with pale salmon touches.
It has harmonious balance and good length on the finish

Freixenet, Cordón Negro, Brut, Spain       65 270
Light and elegant, combined with a delicate aroma
of green apple and pear, with light resonances of 
Mediterranean fruits the sparkle balances the green 
and citrus fruits

ROSE WINE       Glass             Bottle

Bodegas Farina, Colegiata, Toro, Spain      65  260
Inviting deep cherry color, ripe strawberry and cream
aromas with cherry and citrus adding complexity to the
palate

WHITE WINE  

Romio, Pinot Grigio, Friuli-Venezia, D.O.C., Italy         50  210
Fresh and fruity, with delicate fragrance and flavor 
that expresses a clear varietal character

Yellow Tail, Semillon, Sauvignon Blanc, Australia          60 250 
Fresh citrus notes on the nose followed by hints 
of passion fruit’s on the nose 

Casa Silva, Chardonnay, Semillon, Colchagua, Chile      55  230
Buttery and oatmeal character with great
creaminess and ripeness to the fruit

Dr. Loosen, "Dr. L", Qualitätswein, Germany       75 300
Shows touches of richness to the wild berry, currant 
and cherry flavors. The plush finish is filled with plenty
of mineral and spice, with creamy notes

Château Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon        105  440
A fruity bouquet offering an intense note of exotic 
fruit mixed with slightly wooded hints of vanilla and 
apricot. The nose is clear, flawless and elegant with 
a very fine density

ALCOHOLIC BEVERAGE
RED WINE 

Chatron La Fleur, France        55  225
Ripe and juicy, this wine melds red berry and black 
currant flavors easily into its dry texture

Trivento, Malbec, Mendoza,  Argentina            60  230
Powerful aromas of ripe red fruits, strawberries and 
cherries, with hints of coffee and chocolate from the oak

Yellow Tail, Pinot Noir,  Australia       60  250
Bursts with aromas of ripe cherries and hints of dark 
chocolate which lead to a palate of soft spiced fruit 
framed in toasty oak that flows into a smooth velvet finish

Santa Cristina, Italy         75  295
Ruby red in color with purple hues. On the nose, the 
wine shows intense notes of red fruit, of cherries, 
blueberries, and black currants. 

مازة باردة
30     ���

حمص حب مهروس مع الطحينة وعصير الليمون

35   ��� ��رو��
حمص مهروس، الطحينة، بقدونس, ثوم، عصير ليمون، طماطم

35 �ا��ج� ورق ��� 
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس

30 �ا�ا ���ج  
باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس، فلفل وحبات الرمان

30   
	��
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينة

30  �	�� �ا����اع    
 لبنة, نعناع مجفف, زيت زيتون

������ �� ا���ة  
اختيارك من ثالث اصناف او ستة من المقبالت الباردة والساخنة

تشكيلة الثالث اصناف         85

تشكية الست اصناف            145 

مازة ساخنة
الصاج المحلي 

35 جبنة   |   زعتر    

40 لحمة   |   لبنة زعتر   |   جبنة زعتر   

35        �	�
برغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,صنوبر

35 �	� � ا�ج	��  
 رقائق مقلية مقرمشة محشية بالجبنة  مع البقدونس

35 �	� � ا���   
عجينة لبنانية مقلية ومحشية بلحم الضأن المفروم والصنوبر

35 ج�ا��  
 اجنحة الدجاج المشوية متبلة بالثوم والليمون, بقدونيس, صوص الثوم

40  ���� �ا����
حمص بلحم الغنم المفروم و الصنوبر

40 رو��ان 
روبيان مطبوخ بالمقالة متبل بالثوم مقدم مع الليمون و صوص الطماطم. 

40 � ���ي  ���� ���
جبنة حلومي, زيتون متبل, مخلل

45 ��ا�� �� ا���ن  
سجق لبناني مشوي في صوص الطماطم مع بصل و فلفل 

ساندويشات 
55        �	�� ����

لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل, بطاطا مقلية,  صوص الطراطور و المخلل

55 ��� �اووق      
قطع الدجاج المشوي , بطاطا مقلية, صوص الثوم و االمخلل

55 � ���ي      ����
جبنة الحلومي المشوية, بطاطا مقلية ,طماطم, خيار, جرجير

70 �ر�ر ا�ج���    
برغر لحم البقر المشوي, خس, جبنة حلومي مخلل, بطاطا مقلية, بصل, طماطم

مايونيز, صلصة الطماطم

55 �اور�ا    
شاورما دجاج على الطريقة العربية خبز صاج , صوص الثوم, مخلل , بطاطا مقلية

65 �اور�ا ا��جاج �ا�ج	�    
خبز صاج, صوص الثوم, جبنة نابلسي, مخلل, بطاطا مقلية

من فرن البيتزا
75 ����ا ا��جاج  ��ر�   

دجاج, فلفل اخضر, فطر, بصل, طماطم و زيتون اسود

70       ���	�رو�
شرائح لحم البقر المدخن و جبنة الموزاريال

65 �ار��ر��ا     
صوص الطماطم, جبنة الموزاريال و الريحان

ا�� رو��ان او ��ر�ات                          25 

ركن البحريات
80 ��� �ا��ر       

سمك الهامور المتبل مع صوص الطماطم, بهارات و زيت الزيتون, بطاطا مقلية

100 رو��ان �	�ر ���ي       
ثالث قطع من الروبيان الكبير متبل بالصوص الشرقي, بطاطا مقلية

150       
�	� ��ر�ات ���ي ���
هامور مشوي, روبيان, سمك الكنعد و حبار مقلي, بطاطا مقلية

صوص شرقي

اطباق الجلسة الخاصة

110  ��اوي �ر��� �����   
شيش طاوق, كفتة الضأن, شقف اللحم, ريش, طماطم مشوية, 

فلفل اخضر و بصل مشوي, بطاطا مقلية, خبز عربي

90    ����� ا���
قطع لحم الضأن المشوية, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

80 ��� ��� �اووق   
قطع الدجاج  المشوية متبلة بصلصة الفلفل, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, 

بطاطا مقلية, خبز عربي

80    ���� ���
لحم الضأن مفروم, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

حلويات
ا�	��� ا��ر��� ا��������                                              50
45   ��	���أ���ارك �� ا�	��� ����� ا������ أو ا�

40         �ام ��
حلويات عربية تقليدية تقدم مع المكسرات و الزبيب

40 ������ �� اال�س �ر�   
فانيال, شوكوالتة او فرولة

40 ������ �� ا�����ات ا��ر���    

40    ��� ���	� �� ا���ا�¤ ا�

40  ��	� ا�����ات ا����

قائمة المشروبات
تشكيلة القهوة

35 ���ة أ�ر����        
35 ���ة ��� و�� ا��ا¥���   
35 ���ة �ر���    
30 أ 	ر���      
35 ���ا��      
35      
أ 	ر��� د�
35 �ا������� أو ال��¤     
40 ����ال��  ا���     
25 �اي �رك        

35 تشكيلة الشاي     
شاي الفطور االنكليزي، إيرل غراي، شاي بالياسمين، رحيق النعناع

شاي أخضر،شاي البابونج, كركديه،

 شاي مغربي (شاي أخضر مع النعناع الطازج ورحيق النعناع)       55  

مياه معدنية
�	�ر �§�ر           
 30  أ��ا�ا�ا /  ان ����§ر���          20     

المشروبات الغازية
25      ��/ دا�¨ ��	��	��
25  �� أب/ دا�¨  �� أب     
��ر��ا        25
�اء �����        25
25       
��روب ا���ج	�
�اء ا�»�دا        25
35 ��روب ا�®ا�� رد ��ل      
رد ��ل �ال �� ا���ر       35

35 ا��»ا°ر ا�®ازج�   
 خياركم من عصير البرتقال، جريب فروت، جزر أو اناناس    

25          �	���ا��»ا°ر  ا�
 خياركم من عصير التفاح، توت، أو طماطم

كوكتيالت غير كحولية        50

����ن  ������ن
بطيخ, كيوي وعصير ليمون

�ار��
 ¥ر��و
أسبريسو, حليب, شراب الكراميل و الكريما

�� ��ر��
توت , فرولة, توت بري و عنب بري

��ارد�� ا�س �
خوخ, تفاح, عسل أو أوراق الليمون

������� ��	� 
ليموناضة بالنعناع, أو البيشون فروت, أو الفرولة

موكتيالت بالحليب والسموذي      50

��ذي 
فرولة, أو بيناكوالدا, أو فانيال

   

All prices are in Qatari Riyals 



BEVERAGE
CLEAR CONSCIENCE    50

Melon Sensation                                                                                  
Watermelon, kiwi, lemon juice

Caramel Freddo
Espresso, milk, caramel syrup, cream

Go Berries
Raspberry, strawberry, blueberry, cranberry 

Garden Iced Tea
Peach, apple, honey or lemongrass

Simply Lemonade
Mint, passion fruit, strawberry

SMOOTHIES AND SHAKES    50

Smoothie
Strawberry, Piña colada or vanilla 

Milkshakes
Banana, strawberry or chocolate 

ALCOHOLIC BEVERAGE
GARDEN COCKTAILS   80

Passionate Coco
Rum, passion fruit, coconut liquer, orange juice

Flirtini
Sparkling wine, vodka, pineapple, Cointreau

Banana Colada 
Rum, pineapple, banana, milk

Cherry Berry 
Vodka, berries, rosemary, lemon 

Cranberry Cosmopolitan
Cranberry juice, vodka, Cointreau, lime

CLASSIC COCKTAILS    75

The Old Fashioned
American bourbon, bitters, sugar

The Martini
Vodka, dry vermouth, olive

Caipirinha
Brazilian cachaça, sugar, lime

ALCOHOLIC BEVERAGE
CLASSIC COCKTAILS    75

The Negroni
Campari, gin, sweet red vermouth

The Daiquiri  
White Bacardi rum, lime juice, simple syrup

The Margarita
Tequila, triple sec, lime, salt rim

Eastern Breeze
Passion fruit, lime juice, ginger beer

BEER              Bottle

Draught Beer                                                                                          45 

Efes Pilsner (Turkey) 40

Heineken (Holland)        40

Foster’s (Australia)                 40

Beck’s (Germany)                40

Budweiser (USA)                                40

Corona (Mexico)                            40

Leffe (Belgium)             40

Almaza (Lebanon)                 40

GIN         Glass             Bottle

Efe Classic                               45          600

Efe Gold                                                                      45          600 

Bombay Sapphire        50          900

Tanqueray          65          1200

VODKA

Absolut Blue           50          900

Smirnoff Red          45           850

Grey Goose         90         1950

RUM

Bacardi White         45          900

Captain Morgan         45          900

ALCOHOLIC BEVERAGE

WHISKY       Glass             Bottle

Johnnie Walker Red Label       50          950

Jameson Irish Whiskey       50          950

Johnnie Walker Black Label       75         1400

Chivas Regal 12Y        75         1400

Chivas Regal 18Y      150         2800

Jack Daniel’s          60          1200

SINGLE MALT      Single  Bottle

Glenlivet 12Y               80        1500 

Glenmorangie 10Y        85        1500

The Macallan 12Y      120           2100

TEQUILA   

Jose Cuervo Silver         55        860

Jose Cuervo Gold        55        860

Patron Silver & Café        75        970

COGNAC

Hennessy V.S.O.P      135       2400

Hennessy XO       370       6450

ARAK

Touma          55        800

Ksarak          60         900

LIQUEUR

Sambuca, Peach Schnapps, Crème de Menthe  45

Amaretto, Bailey's or Kahlua   45

Grand Mariner or Midori  70

ALCOHOLIC BEVERAGE
CHAMPAGNE / SPARKLING    Glass           Bottle

Lanson, Black Label, Brut, NV, France       300 1150
Bouquets of ripe fruits and citrus create 
a sensation of opulence yet lightness

Lanson, Rose Label, Brut, NV, France        335 1245
Beautiful pure colour with pale salmon touches.
It has harmonious balance and good length on the finish

Freixenet, Cordón Negro, Brut, Spain       65 270
Light and elegant, combined with a delicate aroma
of green apple and pear, with light resonances of 
Mediterranean fruits the sparkle balances the green 
and citrus fruits

ROSE WINE       Glass             Bottle

Bodegas Farina, Colegiata, Toro, Spain      65  260
Inviting deep cherry color, ripe strawberry and cream
aromas with cherry and citrus adding complexity to the
palate

WHITE WINE  

Romio, Pinot Grigio, Friuli-Venezia, D.O.C., Italy         50  210
Fresh and fruity, with delicate fragrance and flavor 
that expresses a clear varietal character

Yellow Tail, Semillon, Sauvignon Blanc, Australia          60 250 
Fresh citrus notes on the nose followed by hints 
of passion fruit’s on the nose 

Casa Silva, Chardonnay, Semillon, Colchagua, Chile      55  230
Buttery and oatmeal character with great
creaminess and ripeness to the fruit

Dr. Loosen, "Dr. L", Qualitätswein, Germany       75 300
Shows touches of richness to the wild berry, currant 
and cherry flavors. The plush finish is filled with plenty
of mineral and spice, with creamy notes

Château Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon        105  440
A fruity bouquet offering an intense note of exotic 
fruit mixed with slightly wooded hints of vanilla and 
apricot. The nose is clear, flawless and elegant with 
a very fine density

ALCOHOLIC BEVERAGE
RED WINE 

Chatron La Fleur, France        55  225
Ripe and juicy, this wine melds red berry and black 
currant flavors easily into its dry texture

Trivento, Malbec, Mendoza,  Argentina            60  230
Powerful aromas of ripe red fruits, strawberries and 
cherries, with hints of coffee and chocolate from the oak

Yellow Tail, Pinot Noir,  Australia       60  250
Bursts with aromas of ripe cherries and hints of dark 
chocolate which lead to a palate of soft spiced fruit 
framed in toasty oak that flows into a smooth velvet finish

Santa Cristina, Italy         75  295
Ruby red in color with purple hues. On the nose, the 
wine shows intense notes of red fruit, of cherries, 
blueberries, and black currants. 

مازة باردة
30     ���

حمص حب مهروس مع الطحينة وعصير الليمون

35   ��� ��رو��
حمص مهروس، الطحينة، بقدونس, ثوم، عصير ليمون، طماطم

35 �ا��ج� ورق ��� 
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس

30 �ا�ا ���ج  
باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس، فلفل وحبات الرمان

30   
	��
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينة

30  �	�� �ا����اع    
 لبنة, نعناع مجفف, زيت زيتون

������ �� ا���ة  
اختيارك من ثالث اصناف او ستة من المقبالت الباردة والساخنة

تشكيلة الثالث اصناف         85

تشكية الست اصناف            145 

مازة ساخنة
الصاج المحلي 

35 جبنة   |   زعتر    

40 لحمة   |   لبنة زعتر   |   جبنة زعتر   

35        �	�
برغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,صنوبر

35 �	� � ا�ج	��  
 رقائق مقلية مقرمشة محشية بالجبنة  مع البقدونس

35 �	� � ا���   
عجينة لبنانية مقلية ومحشية بلحم الضأن المفروم والصنوبر

35 ج�ا��  
 اجنحة الدجاج المشوية متبلة بالثوم والليمون, بقدونيس, صوص الثوم

40  ���� �ا����
حمص بلحم الغنم المفروم و الصنوبر

40 رو��ان 
روبيان مطبوخ بالمقالة متبل بالثوم مقدم مع الليمون و صوص الطماطم. 

40 � ���ي  ���� ���
جبنة حلومي, زيتون متبل, مخلل

45 ��ا�� �� ا���ن  
سجق لبناني مشوي في صوص الطماطم مع بصل و فلفل 

ساندويشات 
55        �	�� ����

لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل, بطاطا مقلية,  صوص الطراطور و المخلل

55 ��� �اووق      
قطع الدجاج المشوي , بطاطا مقلية, صوص الثوم و االمخلل

55 � ���ي      ����
جبنة الحلومي المشوية, بطاطا مقلية ,طماطم, خيار, جرجير

70 �ر�ر ا�ج���    
برغر لحم البقر المشوي, خس, جبنة حلومي مخلل, بطاطا مقلية, بصل, طماطم

مايونيز, صلصة الطماطم

55 �اور�ا    
شاورما دجاج على الطريقة العربية خبز صاج , صوص الثوم, مخلل , بطاطا مقلية

65 �اور�ا ا��جاج �ا�ج	�    
خبز صاج, صوص الثوم, جبنة نابلسي, مخلل, بطاطا مقلية

من فرن البيتزا
75 ����ا ا��جاج  ��ر�   

دجاج, فلفل اخضر, فطر, بصل, طماطم و زيتون اسود

70       ���	�رو�
شرائح لحم البقر المدخن و جبنة الموزاريال

65 �ار��ر��ا     
صوص الطماطم, جبنة الموزاريال و الريحان

ا�� رو��ان او ��ر�ات                          25 

ركن البحريات
80 ��� �ا��ر       

سمك الهامور المتبل مع صوص الطماطم, بهارات و زيت الزيتون, بطاطا مقلية

100 رو��ان �	�ر ���ي       
ثالث قطع من الروبيان الكبير متبل بالصوص الشرقي, بطاطا مقلية

150       
�	� ��ر�ات ���ي ���
هامور مشوي, روبيان, سمك الكنعد و حبار مقلي, بطاطا مقلية

صوص شرقي

اطباق الجلسة الخاصة

110  ��اوي �ر��� �����   
شيش طاوق, كفتة الضأن, شقف اللحم, ريش, طماطم مشوية, 

فلفل اخضر و بصل مشوي, بطاطا مقلية, خبز عربي

90    ����� ا���
قطع لحم الضأن المشوية, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

80 ��� ��� �اووق   
قطع الدجاج  المشوية متبلة بصلصة الفلفل, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, 

بطاطا مقلية, خبز عربي

80    ���� ���
لحم الضأن مفروم, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

حلويات
ا�	��� ا��ر��� ا��������                                              50
45   ��	���أ���ارك �� ا�	��� ����� ا������ أو ا�

40         �ام ��
حلويات عربية تقليدية تقدم مع المكسرات و الزبيب

40 ������ �� اال�س �ر�   
فانيال, شوكوالتة او فرولة

40 ������ �� ا�����ات ا��ر���    

40    ��� ���	� �� ا���ا�¤ ا�

40  ��	� ا�����ات ا����

قائمة المشروبات
تشكيلة القهوة

35 ���ة أ�ر����        
35 ���ة ��� و�� ا��ا¥���   
35 ���ة �ر���    
30 أ 	ر���      
35 ���ا��      
35      
أ 	ر��� د�
35 �ا������� أو ال��¤     
40 ����ال��  ا���     
25 �اي �رك        

35 تشكيلة الشاي     
شاي الفطور االنكليزي، إيرل غراي، شاي بالياسمين، رحيق النعناع

شاي أخضر،شاي البابونج, كركديه،

 شاي مغربي (شاي أخضر مع النعناع الطازج ورحيق النعناع)       55  

مياه معدنية
�	�ر �§�ر           
 30  أ��ا�ا�ا /  ان ����§ر���          20     

المشروبات الغازية
25      ��/ دا�¨ ��	��	��
25  �� أب/ دا�¨  �� أب     
��ر��ا        25
�اء �����        25
25       
��روب ا���ج	�
�اء ا�»�دا        25
35 ��روب ا�®ا�� رد ��ل      
رد ��ل �ال �� ا���ر       35

35 ا��»ا°ر ا�®ازج�   
 خياركم من عصير البرتقال، جريب فروت، جزر أو اناناس    

25          �	���ا��»ا°ر  ا�
 خياركم من عصير التفاح، توت، أو طماطم

كوكتيالت غير كحولية        50

����ن  ������ن
بطيخ, كيوي وعصير ليمون

�ار��
 ¥ر��و
أسبريسو, حليب, شراب الكراميل و الكريما

�� ��ر��
توت , فرولة, توت بري و عنب بري

��ارد�� ا�س �
خوخ, تفاح, عسل أو أوراق الليمون

������� ��	� 
ليموناضة بالنعناع, أو البيشون فروت, أو الفرولة

موكتيالت بالحليب والسموذي      50

��ذي 
فرولة, أو بيناكوالدا, أو فانيال

   

�����الت ا�����
موز, أو فرولة, أوشوكوالتة

جميع اÀسعار بالريال القطري 



مازة باردة
30     ���

حمص حب مهروس مع الطحينة وعصير الليمون

35   ��� ��رو��
حمص مهروس، الطحينة، بقدونس, ثوم، عصير ليمون، طماطم

35 �ا��ج� ورق ��� 
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس

30 �ا�ا ���ج  
باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس، فلفل وحبات الرمان

30   
	��
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينة

30  �	�� �ا����اع    
 لبنة, نعناع مجفف, زيت زيتون

������ �� ا���ة  
اختيارك من ثالث اصناف او ستة من المقبالت الباردة والساخنة

تشكيلة الثالث اصناف         85

تشكية الست اصناف            145 

مازة ساخنة
الصاج المحلي 

35 جبنة   |   زعتر    

40 لحمة   |   لبنة زعتر   |   جبنة زعتر   

35        �	�
برغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,صنوبر

35 �	� � ا�ج	��  
 رقائق مقلية مقرمشة محشية بالجبنة  مع البقدونس

35 �	� � ا���   
عجينة لبنانية مقلية ومحشية بلحم الضأن المفروم والصنوبر

35 ج�ا��  
 اجنحة الدجاج المشوية متبلة بالثوم والليمون, بقدونيس, صوص الثوم

40  ���� �ا����
حمص بلحم الغنم المفروم و الصنوبر

40 رو��ان 
روبيان مطبوخ بالمقالة متبل بالثوم مقدم مع الليمون و صوص الطماطم. 

40 � ���ي  ���� ���
جبنة حلومي, زيتون متبل, مخلل

45 ��ا�� �� ا���ن  
سجق لبناني مشوي في صوص الطماطم مع بصل و فلفل 

ساندويشات 
55        �	�� ����

لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل, بطاطا مقلية,  صوص الطراطور و المخلل

55 ��� �اووق      
قطع الدجاج المشوي , بطاطا مقلية, صوص الثوم و االمخلل

55 � ���ي      ����
جبنة الحلومي المشوية, بطاطا مقلية ,طماطم, خيار, جرجير

70 �ر�ر ا�ج���    
برغر لحم البقر المشوي, خس, جبنة حلومي مخلل, بطاطا مقلية, بصل, طماطم

مايونيز, صلصة الطماطم

55 �اور�ا    
شاورما دجاج على الطريقة العربية خبز صاج , صوص الثوم, مخلل , بطاطا مقلية

65 �اور�ا ا��جاج �ا�ج	�    
خبز صاج, صوص الثوم, جبنة نابلسي, مخلل, بطاطا مقلية

من فرن البيتزا
75 ����ا ا��جاج  ��ر�   

دجاج, فلفل اخضر, فطر, بصل, طماطم و زيتون اسود

70       ���	�رو�
شرائح لحم البقر المدخن و جبنة الموزاريال

65 �ار��ر��ا     
صوص الطماطم, جبنة الموزاريال و الريحان

ا�� رو��ان او ��ر�ات                          25 

ركن البحريات
80 ��� �ا��ر       

سمك الهامور المتبل مع صوص الطماطم, بهارات و زيت الزيتون, بطاطا مقلية

100 رو��ان �	�ر ���ي       
ثالث قطع من الروبيان الكبير متبل بالصوص الشرقي, بطاطا مقلية

150       
�	� ��ر�ات ���ي ���
هامور مشوي, روبيان, سمك الكنعد و حبار مقلي, بطاطا مقلية

صوص شرقي

اطباق الجلسة الخاصة

110  ��اوي �ر��� �����   
شيش طاوق, كفتة الضأن, شقف اللحم, ريش, طماطم مشوية, 

فلفل اخضر و بصل مشوي, بطاطا مقلية, خبز عربي

90    ����� ا���
قطع لحم الضأن المشوية, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

80 ��� ��� �اووق   
قطع الدجاج  المشوية متبلة بصلصة الفلفل, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, 

بطاطا مقلية, خبز عربي

80    ���� ���
لحم الضأن مفروم, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

حلويات
ا�	��� ا��ر��� ا��������                                              50
45   ��	���أ���ارك �� ا�	��� ����� ا������ أو ا�

40         �ام ��
حلويات عربية تقليدية تقدم مع المكسرات و الزبيب

40 ������ �� اال�س �ر�   
فانيال, شوكوالتة او فرولة

40 ������ �� ا�����ات ا��ر���    

40    ��� ���	� �� ا���ا�¤ ا�

40  ��	� ا�����ات ا����

قائمة المشروبات
تشكيلة القهوة

35 ���ة أ�ر����        
35 ���ة ��� و�� ا��ا¥���   
35 ���ة �ر���    
30 أ 	ر���      
35 ���ا��      
35      
أ 	ر��� د�
35 �ا������� أو ال��¤     
40 ����ال��  ا���     
25 �اي �رك        

35 تشكيلة الشاي     
شاي الفطور االنكليزي، إيرل غراي، شاي بالياسمين، رحيق النعناع

شاي أخضر،شاي البابونج, كركديه،

 شاي مغربي (شاي أخضر مع النعناع الطازج ورحيق النعناع)       55  

مياه معدنية
�	�ر �§�ر           
 30  أ��ا�ا�ا /  ان ����§ر���          20     

المشروبات الغازية
25      ��/ دا�¨ ��	��	��
25  �� أب/ دا�¨  �� أب     
��ر��ا        25
�اء �����        25
25       
��روب ا���ج	�
�اء ا�»�دا        25
35 ��روب ا�®ا�� رد ��ل      
رد ��ل �ال �� ا���ر       35

35 ا��»ا°ر ا�®ازج�   
 خياركم من عصير البرتقال، جريب فروت، جزر أو اناناس    

25          �	���ا��»ا°ر  ا�
 خياركم من عصير التفاح، توت، أو طماطم

كوكتيالت غير كحولية        50

����ن  ������ن
بطيخ, كيوي وعصير ليمون

�ار��
 ¥ر��و
أسبريسو, حليب, شراب الكراميل و الكريما

�� ��ر��
توت , فرولة, توت بري و عنب بري

��ارد�� ا�س �
خوخ, تفاح, عسل أو أوراق الليمون

������� ��	� 
ليموناضة بالنعناع, أو البيشون فروت, أو الفرولة

موكتيالت بالحليب والسموذي      50

��ذي 
فرولة, أو بيناكوالدا, أو فانيال

   

جميع اÀسعار بالريال القطري 



مازة باردة
30     ���

حمص حب مهروس مع الطحينة وعصير الليمون

35   ��� ��رو��
حمص مهروس، الطحينة، بقدونس, ثوم، عصير ليمون، طماطم

35 �ا��ج� ورق ��� 
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس

30 �ا�ا ���ج  
باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس، فلفل وحبات الرمان

30   
	��
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينة

30  �	�� �ا����اع    
 لبنة, نعناع مجفف, زيت زيتون

������ �� ا���ة  
اختيارك من ثالث اصناف او ستة من المقبالت الباردة والساخنة

تشكيلة الثالث اصناف         85

تشكية الست اصناف            145 

مازة ساخنة
الصاج المحلي 

35 جبنة   |   زعتر    

40 لحمة   |   لبنة زعتر   |   جبنة زعتر   

35        �	�
برغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,صنوبر

35 �	� � ا�ج	��  
 رقائق مقلية مقرمشة محشية بالجبنة  مع البقدونس

35 �	� � ا���   
عجينة لبنانية مقلية ومحشية بلحم الضأن المفروم والصنوبر

35 ج�ا��  
 اجنحة الدجاج المشوية متبلة بالثوم والليمون, بقدونيس, صوص الثوم

40  ���� �ا����
حمص بلحم الغنم المفروم و الصنوبر

40 رو��ان 
روبيان مطبوخ بالمقالة متبل بالثوم مقدم مع الليمون و صوص الطماطم. 

40 � ���ي  ���� ���
جبنة حلومي, زيتون متبل, مخلل

45 ��ا�� �� ا���ن  
سجق لبناني مشوي في صوص الطماطم مع بصل و فلفل 

ساندويشات 
55        �	�� ����

لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل, بطاطا مقلية,  صوص الطراطور و المخلل

55 ��� �اووق      
قطع الدجاج المشوي , بطاطا مقلية, صوص الثوم و االمخلل

55 � ���ي      ����
جبنة الحلومي المشوية, بطاطا مقلية ,طماطم, خيار, جرجير

70 �ر�ر ا�ج���    
برغر لحم البقر المشوي, خس, جبنة حلومي مخلل, بطاطا مقلية, بصل, طماطم

مايونيز, صلصة الطماطم

55 �اور�ا    
شاورما دجاج على الطريقة العربية خبز صاج , صوص الثوم, مخلل , بطاطا مقلية

65 �اور�ا ا��جاج �ا�ج	�    
خبز صاج, صوص الثوم, جبنة نابلسي, مخلل, بطاطا مقلية

من فرن البيتزا
75 ����ا ا��جاج  ��ر�   

دجاج, فلفل اخضر, فطر, بصل, طماطم و زيتون اسود

70       ���	�رو�
شرائح لحم البقر المدخن و جبنة الموزاريال

65 �ار��ر��ا     
صوص الطماطم, جبنة الموزاريال و الريحان

ا�� رو��ان او ��ر�ات                          25 

ركن البحريات
80 ��� �ا��ر       

سمك الهامور المتبل مع صوص الطماطم, بهارات و زيت الزيتون, بطاطا مقلية

100 رو��ان �	�ر ���ي       
ثالث قطع من الروبيان الكبير متبل بالصوص الشرقي, بطاطا مقلية

150       
�	� ��ر�ات ���ي ���
هامور مشوي, روبيان, سمك الكنعد و حبار مقلي, بطاطا مقلية

صوص شرقي

اطباق الجلسة الخاصة

110  ��اوي �ر��� �����   
شيش طاوق, كفتة الضأن, شقف اللحم, ريش, طماطم مشوية, 

فلفل اخضر و بصل مشوي, بطاطا مقلية, خبز عربي

90    ����� ا���
قطع لحم الضأن المشوية, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

80 ��� ��� �اووق   
قطع الدجاج  المشوية متبلة بصلصة الفلفل, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, 

بطاطا مقلية, خبز عربي

80    ���� ���
لحم الضأن مفروم, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

حلويات
ا�	��� ا��ر��� ا��������                                              50
45   ��	���أ���ارك �� ا�	��� ����� ا������ أو ا�

40         �ام ��
حلويات عربية تقليدية تقدم مع المكسرات و الزبيب

40 ������ �� اال�س �ر�   
فانيال, شوكوالتة او فرولة

40 ������ �� ا�����ات ا��ر���    

40    ��� ���	� �� ا���ا�¤ ا�

40  ��	� ا�����ات ا����

قائمة المشروبات
تشكيلة القهوة

35 ���ة أ�ر����        
35 ���ة ��� و�� ا��ا¥���   
35 ���ة �ر���    
30 أ 	ر���      
35 ���ا��      
35      
أ 	ر��� د�
35 �ا������� أو ال��¤     
40 ����ال��  ا���     
25 �اي �رك        

35 تشكيلة الشاي     
شاي الفطور االنكليزي، إيرل غراي، شاي بالياسمين، رحيق النعناع

شاي أخضر،شاي البابونج, كركديه،

 شاي مغربي (شاي أخضر مع النعناع الطازج ورحيق النعناع)       55  

مياه معدنية
�	�ر �§�ر           
 30  أ��ا�ا�ا /  ان ����§ر���          20     

المشروبات الغازية
25      ��/ دا�¨ ��	��	��
25  �� أب/ دا�¨  �� أب     
��ر��ا        25
�اء �����        25
25       
��روب ا���ج	�
�اء ا�»�دا        25
35 ��روب ا�®ا�� رد ��ل      
رد ��ل �ال �� ا���ر       35

35 ا��»ا°ر ا�®ازج�   
 خياركم من عصير البرتقال، جريب فروت، جزر أو اناناس    

25          �	���ا��»ا°ر  ا�
 خياركم من عصير التفاح، توت، أو طماطم

كوكتيالت غير كحولية        50

����ن  ������ن
بطيخ, كيوي وعصير ليمون

�ار��
 ¥ر��و
أسبريسو, حليب, شراب الكراميل و الكريما

�� ��ر��
توت , فرولة, توت بري و عنب بري

��ارد�� ا�س �
خوخ, تفاح, عسل أو أوراق الليمون

������� ��	� 
ليموناضة بالنعناع, أو البيشون فروت, أو الفرولة

موكتيالت بالحليب والسموذي      50

��ذي 
فرولة, أو بيناكوالدا, أو فانيال

   

جميع اÀسعار بالريال القطري 



مازة باردة
30     ���

حمص حب مهروس مع الطحينة وعصير الليمون

35   ��� ��رو��
حمص مهروس، الطحينة، بقدونس, ثوم، عصير ليمون، طماطم

35 �ا��ج� ورق ��� 
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس

30 �ا�ا ���ج  
باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس، فلفل وحبات الرمان

30   
	��
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينة

30  �	�� �ا����اع    
 لبنة, نعناع مجفف, زيت زيتون

������ �� ا���ة  
اختيارك من ثالث اصناف او ستة من المقبالت الباردة والساخنة

تشكيلة الثالث اصناف         85

تشكية الست اصناف            145 

مازة ساخنة
الصاج المحلي 

35 جبنة   |   زعتر    

40 لحمة   |   لبنة زعتر   |   جبنة زعتر   

35        �	�
برغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,صنوبر

35 �	� � ا�ج	��  
 رقائق مقلية مقرمشة محشية بالجبنة  مع البقدونس

35 �	� � ا���   
عجينة لبنانية مقلية ومحشية بلحم الضأن المفروم والصنوبر

35 ج�ا��  
 اجنحة الدجاج المشوية متبلة بالثوم والليمون, بقدونيس, صوص الثوم

40  ���� �ا����
حمص بلحم الغنم المفروم و الصنوبر

40 رو��ان 
روبيان مطبوخ بالمقالة متبل بالثوم مقدم مع الليمون و صوص الطماطم. 

40 � ���ي  ���� ���
جبنة حلومي, زيتون متبل, مخلل

45 ��ا�� �� ا���ن  
سجق لبناني مشوي في صوص الطماطم مع بصل و فلفل 

ساندويشات 
55        �	�� ����

لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل, بطاطا مقلية,  صوص الطراطور و المخلل

55 ��� �اووق      
قطع الدجاج المشوي , بطاطا مقلية, صوص الثوم و االمخلل

55 � ���ي      ����
جبنة الحلومي المشوية, بطاطا مقلية ,طماطم, خيار, جرجير

70 �ر�ر ا�ج���    
برغر لحم البقر المشوي, خس, جبنة حلومي مخلل, بطاطا مقلية, بصل, طماطم

مايونيز, صلصة الطماطم

55 �اور�ا    
شاورما دجاج على الطريقة العربية خبز صاج , صوص الثوم, مخلل , بطاطا مقلية

65 �اور�ا ا��جاج �ا�ج	�    
خبز صاج, صوص الثوم, جبنة نابلسي, مخلل, بطاطا مقلية

من فرن البيتزا
75 ����ا ا��جاج  ��ر�   

دجاج, فلفل اخضر, فطر, بصل, طماطم و زيتون اسود

70       ���	�رو�
شرائح لحم البقر المدخن و جبنة الموزاريال

65 �ار��ر��ا     
صوص الطماطم, جبنة الموزاريال و الريحان

ا�� رو��ان او ��ر�ات                          25 

ركن البحريات
80 ��� �ا��ر       

سمك الهامور المتبل مع صوص الطماطم, بهارات و زيت الزيتون, بطاطا مقلية

100 رو��ان �	�ر ���ي       
ثالث قطع من الروبيان الكبير متبل بالصوص الشرقي, بطاطا مقلية

150       
�	� ��ر�ات ���ي ���
هامور مشوي, روبيان, سمك الكنعد و حبار مقلي, بطاطا مقلية

صوص شرقي

اطباق الجلسة الخاصة

110  ��اوي �ر��� �����   
شيش طاوق, كفتة الضأن, شقف اللحم, ريش, طماطم مشوية, 

فلفل اخضر و بصل مشوي, بطاطا مقلية, خبز عربي

90    ����� ا���
قطع لحم الضأن المشوية, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

80 ��� ��� �اووق   
قطع الدجاج  المشوية متبلة بصلصة الفلفل, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, 

بطاطا مقلية, خبز عربي

80    ���� ���
لحم الضأن مفروم, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

حلويات
ا�	��� ا��ر��� ا��������                                              50
45   ��	���أ���ارك �� ا�	��� ����� ا������ أو ا�

40         �ام ��
حلويات عربية تقليدية تقدم مع المكسرات و الزبيب

40 ������ �� اال�س �ر�   
فانيال, شوكوالتة او فرولة

40 ������ �� ا�����ات ا��ر���    

40    ��� ���	� �� ا���ا�¤ ا�

40  ��	� ا�����ات ا����

قائمة المشروبات
تشكيلة القهوة

35 ���ة أ�ر����        
35 ���ة ��� و�� ا��ا¥���   
35 ���ة �ر���    
30 أ 	ر���      
35 ���ا��      
35      
أ 	ر��� د�
35 �ا������� أو ال��¤     
40 ����ال��  ا���     
25 �اي �رك        

35 تشكيلة الشاي     
شاي الفطور االنكليزي، إيرل غراي، شاي بالياسمين، رحيق النعناع

شاي أخضر،شاي البابونج, كركديه،

 شاي مغربي (شاي أخضر مع النعناع الطازج ورحيق النعناع)       55  

مياه معدنية
�	�ر �§�ر           
 30  أ��ا�ا�ا /  ان ����§ر���          20     

المشروبات الغازية
25      ��/ دا�¨ ��	��	��
25  �� أب/ دا�¨  �� أب     
��ر��ا        25
�اء �����        25
25       
��روب ا���ج	�
�اء ا�»�دا        25
35 ��روب ا�®ا�� رد ��ل      
رد ��ل �ال �� ا���ر       35

35 ا��»ا°ر ا�®ازج�   
 خياركم من عصير البرتقال، جريب فروت، جزر أو اناناس    

25          �	���ا��»ا°ر  ا�
 خياركم من عصير التفاح، توت، أو طماطم

كوكتيالت غير كحولية        50

����ن  ������ن
بطيخ, كيوي وعصير ليمون

�ار��
 ¥ر��و
أسبريسو, حليب, شراب الكراميل و الكريما

�� ��ر��
توت , فرولة, توت بري و عنب بري

��ارد�� ا�س �
خوخ, تفاح, عسل أو أوراق الليمون

������� ��	� 
ليموناضة بالنعناع, أو البيشون فروت, أو الفرولة

موكتيالت بالحليب والسموذي      50

��ذي 
فرولة, أو بيناكوالدا, أو فانيال

   

جميع اÀسعار بالريال القطري 



الغداء السريع 
متوفر يوميا من الساعة  12:00 ظهرا الى الساعة 15:00  |  99  ريال قطري

شامل االكل مع شيشة تكهة واحدة
اختياركم من طبق رئيسي و طبق جانبي

االطباق الرئيسية

 �	�� ����
لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل,  صوص الطراطور,  المخلل

 �اور�ا دجاج 
خبز صاج , صوص الثوم, مخلل 

 ��� �اووق 
قطع دجاج مشوي مع صوص الثوم, مخلل 

االطباق الجانبية

��ر�� ��س
عدس مطبوخ مع الكمون, زيت زيتون خبز عربي محمص, الليمون 

 �®� أر���� 
خس, طماطم, خيار, ثوم, فلفل اخضر, زيت زيتون, ليمون

فلفل احمر مطحون حار

الشوربة والسلطات
35 الشوربة   

��ر��  ا���س 
عدس مطبوخ مع الكمون, زيت زيتون خبز عربي محمص مقدم مع الليمون

30 السلطات  
 

¥��ش
خس, خيار, نعناع, بصل اخضر, طماطم, زيتون, فلفل منوع, حبات الرومان, ليمون, زيت زيتون 

���	�
بقدونس, برغل, طماطم, بصل, عصير ليمون, زيت زيتون 

 �®� أر���� 
خس, طماطم, خيار, ثوم, فلفل اخضر, زيت زيتون, ليمون, فلفل احمر مطحون حار 

 �®� ا�جرج�ر
جرجير, بصل ابيض, طماطم, سماق, زيت زيتون, عصير الليمون 

مازة باردة
30     ���

حمص حب مهروس مع الطحينة وعصير الليمون

35   ��� ��رو��
حمص مهروس، الطحينة، بقدونس, ثوم، عصير ليمون، طماطم

35 �ا��ج� ورق ��� 
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس

30 �ا�ا ���ج  
باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس، فلفل وحبات الرمان

30   
	��
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينة

30  �	�� �ا����اع    
 لبنة, نعناع مجفف, زيت زيتون

������ �� ا���ة  
اختيارك من ثالث اصناف او ستة من المقبالت الباردة والساخنة

تشكيلة الثالث اصناف         85

تشكية الست اصناف            145 

مازة ساخنة
الصاج المحلي 

35 جبنة   |   زعتر    

40 لحمة   |   لبنة زعتر   |   جبنة زعتر   

35        �	�
برغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,صنوبر

35 �	� � ا�ج	��  
 رقائق مقلية مقرمشة محشية بالجبنة  مع البقدونس

35 �	� � ا���   
عجينة لبنانية مقلية ومحشية بلحم الضأن المفروم والصنوبر

35 ج�ا��  
 اجنحة الدجاج المشوية متبلة بالثوم والليمون, بقدونيس, صوص الثوم

40  ���� �ا����
حمص بلحم الغنم المفروم و الصنوبر

40 رو��ان 
روبيان مطبوخ بالمقالة متبل بالثوم مقدم مع الليمون و صوص الطماطم. 

40 � ���ي  ���� ���
جبنة حلومي, زيتون متبل, مخلل

45 ��ا�� �� ا���ن  
سجق لبناني مشوي في صوص الطماطم مع بصل و فلفل 

ساندويشات 
55        �	�� ����

لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل, بطاطا مقلية,  صوص الطراطور و المخلل

55 ��� �اووق      
قطع الدجاج المشوي , بطاطا مقلية, صوص الثوم و االمخلل

55 � ���ي      ����
جبنة الحلومي المشوية, بطاطا مقلية ,طماطم, خيار, جرجير

70 �ر�ر ا�ج���    
برغر لحم البقر المشوي, خس, جبنة حلومي مخلل, بطاطا مقلية, بصل, طماطم

مايونيز, صلصة الطماطم

55 �اور�ا    
شاورما دجاج على الطريقة العربية خبز صاج , صوص الثوم, مخلل , بطاطا مقلية

65 �اور�ا ا��جاج �ا�ج	�    
خبز صاج, صوص الثوم, جبنة نابلسي, مخلل, بطاطا مقلية

من فرن البيتزا
75 ����ا ا��جاج  ��ر�   

دجاج, فلفل اخضر, فطر, بصل, طماطم و زيتون اسود

70       ���	�رو�
شرائح لحم البقر المدخن و جبنة الموزاريال

65 �ار��ر��ا     
صوص الطماطم, جبنة الموزاريال و الريحان

ا�� رو��ان او ��ر�ات                          25 

ركن البحريات
80 ��� �ا��ر       

سمك الهامور المتبل مع صوص الطماطم, بهارات و زيت الزيتون, بطاطا مقلية

100 رو��ان �	�ر ���ي       
ثالث قطع من الروبيان الكبير متبل بالصوص الشرقي, بطاطا مقلية

150       
�	� ��ر�ات ���ي ���
هامور مشوي, روبيان, سمك الكنعد و حبار مقلي, بطاطا مقلية

صوص شرقي

اطباق الجلسة الخاصة

110  ��اوي �ر��� �����   
شيش طاوق, كفتة الضأن, شقف اللحم, ريش, طماطم مشوية, 

فلفل اخضر و بصل مشوي, بطاطا مقلية, خبز عربي

90    ����� ا���
قطع لحم الضأن المشوية, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

80 ��� ��� �اووق   
قطع الدجاج  المشوية متبلة بصلصة الفلفل, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, 

بطاطا مقلية, خبز عربي

80    ���� ���
لحم الضأن مفروم, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

حلويات
ا�	��� ا��ر��� ا��������                                              50
45   ��	���أ���ارك �� ا�	��� ����� ا������ أو ا�

40         �ام ��
حلويات عربية تقليدية تقدم مع المكسرات و الزبيب

40 ������ �� اال�س �ر�   
فانيال, شوكوالتة او فرولة

40 ������ �� ا�����ات ا��ر���    

40    ��� ���	� �� ا���ا�¤ ا�

40  ��	� ا�����ات ا����

قائمة المشروبات
تشكيلة القهوة

35 ���ة أ�ر����        
35 ���ة ��� و�� ا��ا¥���   
35 ���ة �ر���    
30 أ 	ر���      
35 ���ا��      
35      
أ 	ر��� د�
35 �ا������� أو ال��¤     
40 ����ال��  ا���     
25 �اي �رك        

35 تشكيلة الشاي     
شاي الفطور االنكليزي، إيرل غراي، شاي بالياسمين، رحيق النعناع

شاي أخضر،شاي البابونج, كركديه،

 شاي مغربي (شاي أخضر مع النعناع الطازج ورحيق النعناع)       55  

مياه معدنية
�	�ر �§�ر           
 30  أ��ا�ا�ا /  ان ����§ر���          20     

المشروبات الغازية
25      ��/ دا�¨ ��	��	��
25  �� أب/ دا�¨  �� أب     
��ر��ا        25
�اء �����        25
25       
��روب ا���ج	�
�اء ا�»�دا        25
35 ��روب ا�®ا�� رد ��ل      
رد ��ل �ال �� ا���ر       35

35 ا��»ا°ر ا�®ازج�   
 خياركم من عصير البرتقال، جريب فروت، جزر أو اناناس    

25          �	���ا��»ا°ر  ا�
 خياركم من عصير التفاح، توت، أو طماطم

كوكتيالت غير كحولية        50

����ن  ������ن
بطيخ, كيوي وعصير ليمون

�ار��
 ¥ر��و
أسبريسو, حليب, شراب الكراميل و الكريما

�� ��ر��
توت , فرولة, توت بري و عنب بري

��ارد�� ا�س �
خوخ, تفاح, عسل أو أوراق الليمون

������� ��	� 
ليموناضة بالنعناع, أو البيشون فروت, أو الفرولة

موكتيالت بالحليب والسموذي      50

��ذي 
فرولة, أو بيناكوالدا, أو فانيال

   

جميع اÀسعار بالريال القطري 



 تفضلوا الى حديقة الالونج الذي يتمتع بجو مليء باالسترخاء،
الحديقة الخاجية في قلب المدينة.

  ”الجلسة“ الونج هي المكان المثالي لالسترخاء بينما
 تستمتع بأفضل المشروبات والطعام العربي التقليدي

المختار وقائمة الشيشة الفريده.

 باالضافه الى شيشة الثالث نكهات يمكنك التمتع ايضا
بشيشة الميدوس المميزة

الفخامة فقط لنا!

مازة باردة
30     ���

حمص حب مهروس مع الطحينة وعصير الليمون

35   ��� ��رو��
حمص مهروس، الطحينة، بقدونس, ثوم، عصير ليمون، طماطم

35 �ا��ج� ورق ��� 
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس

30 �ا�ا ���ج  
باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم, بصل, بقدونس، فلفل وحبات الرمان

30   
	��
باذنجان مشوي مهروس مع الطحينة

30  �	�� �ا����اع    
 لبنة, نعناع مجفف, زيت زيتون

������ �� ا���ة  
اختيارك من ثالث اصناف او ستة من المقبالت الباردة والساخنة

تشكيلة الثالث اصناف         85

تشكية الست اصناف            145 

مازة ساخنة
الصاج المحلي 

35 جبنة   |   زعتر    

40 لحمة   |   لبنة زعتر   |   جبنة زعتر   

35        �	�
برغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,صنوبر

35 �	� � ا�ج	��  
 رقائق مقلية مقرمشة محشية بالجبنة  مع البقدونس

35 �	� � ا���   
عجينة لبنانية مقلية ومحشية بلحم الضأن المفروم والصنوبر

35 ج�ا��  
 اجنحة الدجاج المشوية متبلة بالثوم والليمون, بقدونيس, صوص الثوم

40  ���� �ا����
حمص بلحم الغنم المفروم و الصنوبر

40 رو��ان 
روبيان مطبوخ بالمقالة متبل بالثوم مقدم مع الليمون و صوص الطماطم. 

40 � ���ي  ���� ���
جبنة حلومي, زيتون متبل, مخلل

45 ��ا�� �� ا���ن  
سجق لبناني مشوي في صوص الطماطم مع بصل و فلفل 

ساندويشات 
55        �	�� ����

لحم غنم مفروم, طماطم مع البصل, بطاطا مقلية,  صوص الطراطور و المخلل

55 ��� �اووق      
قطع الدجاج المشوي , بطاطا مقلية, صوص الثوم و االمخلل

55 � ���ي      ����
جبنة الحلومي المشوية, بطاطا مقلية ,طماطم, خيار, جرجير

70 �ر�ر ا�ج���    
برغر لحم البقر المشوي, خس, جبنة حلومي مخلل, بطاطا مقلية, بصل, طماطم

مايونيز, صلصة الطماطم

55 �اور�ا    
شاورما دجاج على الطريقة العربية خبز صاج , صوص الثوم, مخلل , بطاطا مقلية

65 �اور�ا ا��جاج �ا�ج	�    
خبز صاج, صوص الثوم, جبنة نابلسي, مخلل, بطاطا مقلية

من فرن البيتزا
75 ����ا ا��جاج  ��ر�   

دجاج, فلفل اخضر, فطر, بصل, طماطم و زيتون اسود

70       ���	�رو�
شرائح لحم البقر المدخن و جبنة الموزاريال

65 �ار��ر��ا     
صوص الطماطم, جبنة الموزاريال و الريحان

ا�� رو��ان او ��ر�ات                          25 

ركن البحريات
80 ��� �ا��ر       

سمك الهامور المتبل مع صوص الطماطم, بهارات و زيت الزيتون, بطاطا مقلية

100 رو��ان �	�ر ���ي       
ثالث قطع من الروبيان الكبير متبل بالصوص الشرقي, بطاطا مقلية

150       
�	� ��ر�ات ���ي ���
هامور مشوي, روبيان, سمك الكنعد و حبار مقلي, بطاطا مقلية

صوص شرقي

اطباق الجلسة الخاصة

110  ��اوي �ر��� �����   
شيش طاوق, كفتة الضأن, شقف اللحم, ريش, طماطم مشوية, 

فلفل اخضر و بصل مشوي, بطاطا مقلية, خبز عربي

90    ����� ا���
قطع لحم الضأن المشوية, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

80 ��� ��� �اووق   
قطع الدجاج  المشوية متبلة بصلصة الفلفل, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, 

بطاطا مقلية, خبز عربي

80    ���� ���
لحم الضأن مفروم, طماطم مشوية, فلفل اخضر وبصل, بطاطا مقلية, خبز عربي

حلويات
ا�	��� ا��ر��� ا��������                                              50
45   ��	���أ���ارك �� ا�	��� ����� ا������ أو ا�

40         �ام ��
حلويات عربية تقليدية تقدم مع المكسرات و الزبيب

40 ������ �� اال�س �ر�   
فانيال, شوكوالتة او فرولة

40 ������ �� ا�����ات ا��ر���    

40    ��� ���	� �� ا���ا�¤ ا�

40  ��	� ا�����ات ا����

قائمة المشروبات
تشكيلة القهوة

35 ���ة أ�ر����        
35 ���ة ��� و�� ا��ا¥���   
35 ���ة �ر���    
30 أ 	ر���      
35 ���ا��      
35      
أ 	ر��� د�
35 �ا������� أو ال��¤     
40 ����ال��  ا���     
25 �اي �رك        

35 تشكيلة الشاي     
شاي الفطور االنكليزي، إيرل غراي، شاي بالياسمين، رحيق النعناع

شاي أخضر،شاي البابونج, كركديه،

 شاي مغربي (شاي أخضر مع النعناع الطازج ورحيق النعناع)       55  

مياه معدنية
�	�ر �§�ر           
 30  أ��ا�ا�ا /  ان ����§ر���          20     

المشروبات الغازية
25      ��/ دا�¨ ��	��	��
25  �� أب/ دا�¨  �� أب     
��ر��ا        25
�اء �����        25
25       
��روب ا���ج	�
�اء ا�»�دا        25
35 ��روب ا�®ا�� رد ��ل      
رد ��ل �ال �� ا���ر       35

35 ا��»ا°ر ا�®ازج�   
 خياركم من عصير البرتقال، جريب فروت، جزر أو اناناس    

25          �	���ا��»ا°ر  ا�
 خياركم من عصير التفاح، توت، أو طماطم

كوكتيالت غير كحولية        50

����ن  ������ن
بطيخ, كيوي وعصير ليمون

�ار��
 ¥ر��و
أسبريسو, حليب, شراب الكراميل و الكريما

�� ��ر��
توت , فرولة, توت بري و عنب بري

��ارد�� ا�س �
خوخ, تفاح, عسل أو أوراق الليمون

������� ��	� 
ليموناضة بالنعناع, أو البيشون فروت, أو الفرولة

موكتيالت بالحليب والسموذي      50

��ذي 
فرولة, أو بيناكوالدا, أو فانيال

   


