
40   (D, E, G)  �� ������ا  �ا��ر��  �����ان �
إسبانية عجة  أو  عادي  مسلوق،  مغلي،  مخلوط،  مقلي، 

تقدم من الساعة 6:30 صباحًا وحتى  11مساء

50   (D, E, G) ��ات  3  �
 ��ج� ر	��
 ، (الطماطم  اختيار ك من  ، مع  البيض  أو بياض  المزرعة  بيض 

الفيتا أو جبن  الشيدر  ، جبنة  الفطر   ، البصل   ، الرومي  الديك  ، لحم  السبانخ 
تقدم من الساعة 6:30 صباحًا وحتى  11مساء

المفضل اختيارك  من  جانبيين  طبقين  مع  تقدم  البيض  اطباق  كل 
لحم  الفطرالمطهو،  المشوية،  الطماطم  براون،  الهاش  (بطاطس 

الفول  المطبوخة,  الفاصوليا  الدجاج،  نقانق  الُمقدد،  الرومي  الديك 
اللحم) نقانق  المدمس, 

45  (D, E, G)���������ا  ��
مسلوقة بيضة  بـ2  ُمغطاة  انجليزية  فطيرة 

الهولندية الصلصة  المطهوه،  السبانخ  المقدد,  العجل  لحم 

ا�فطار حلويات 
الزبدة التوت،  مربى  القيقب،  شراب  مع  يقدم 

45   (D, G)  ر���
األ ا��راز   ��� ا�ُ��الة   ������ا ا���ار 

45    (D, G) ا��ا�� 

40    (D, G)  ����ُ�ا  ��ا��ر�  ����ا
والفانيالء المعطرة  البرتقال  زبدة 

35   (D, G) ���ب اال��ار 
الحبوب: من  اختيارك 

فروستيز بران،  أول  الويتابيكس،  كريسبيز،الواح  رايس  فليكس،  كورن 
الدسم منزوع  أو  الدسم  كامل  حليب  كريسبيز.  شوكو   ،

30   (D, G, V) �اء ا����ان �
الدسم منزوع  أو  الدسم  كامل  حليب  مع  التقليدي  الشوفان  حساء 

75   (D, G, N) ��� األج�ان 
الدنماركي، ا´زرق  والجبن  الشيدر  الموتزاريال،  البري،  جبن  المانتشينجو،  جبن 
المكسرات من  متنوعة  مجموعة  الفواكه,  مخالالت   ، المملح  البسكويت   

45  (G) ���ج اإل��ار 
طازج زنجبيل  الصويا,  صلصة  مقلي,  ثوم  بصل,  الدجاج,  قطع 

20   (D) ادي ��ا
الدسم أو قليل  بالفاكهة  أو  زبادي عادي 

50   (D, G, V) ارا�ا  �
اج�  ��*أ
الهندية التوابل  مع  ومطهوه  مسلوقة  بطاطس 

الكامل القمح  من  هندي  خبز 

40   (V) 
س �
��ل 
ليمون عصير  زيتون،  زيت  بقدونس،  بصل،  طماطم، 

50  (D, E, G)  ���������ا  �� �
 ����ُ�ا ���ن ��ا  �*وج�
مسلوقة بيضة   2 بـ  ُمغطاة  انجليزية  فطيرة 

الهولنديز صلصة  المطهوه،  السبانخ  ُمدخن،  سلمون 

55   (D, E, G, N) � ا�����زات �¢
 ، القمح  من  اواسمر  أبيض  ُمحمص  ُخبز  إنجليزية،  كعكة  مافين،  دانيش،  كرواسون، 

الزبدة،  مع  العسل  و  المشمش  مربى  البرتقال,  ا´حمر،مربى  التوت  ،مربى  الفراولة  مربى 
الشاباتا خبز  أو  الُمقرمش  السمسم  خبزالذرة،  رول،  سوفت  (باغيت)،  الفرنسي  الخبز 

ا¿يطالي

الطلب عند  ُمتاح  الغلوتين  من  خالي  ُخبز  يوجد 

40  (V)  ���¢���ا  �ا��ا�£  ���¢
البرتقال خالصة  موسمية،  فاكهة 

50   �واال¢��ا�  ���¢���ا  �ا���ا�  ���

ا�فطار وجبة 
ً تقدم من الساعة 6:30 صباحًا وحتى  12ظهرا

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 



40   (D, E, G)  �� ������ا  �ا��ر��  �����ان �
إسبانية عجة  أو  عادي  مسلوق،  مغلي،  مخلوط،  مقلي، 

تقدم من الساعة 6:30 صباحًا وحتى  11مساء

50   (D, E, G) ��ات  3  �
 ��ج� ر	��
 ، (الطماطم  اختيار ك من  ، مع  البيض  أو بياض  المزرعة  بيض 

الفيتا أو جبن  الشيدر  ، جبنة  الفطر   ، البصل   ، الرومي  الديك  ، لحم  السبانخ 
تقدم من الساعة 6:30 صباحًا وحتى  11مساء

المفضل اختيارك  من  جانبيين  طبقين  مع  تقدم  البيض  اطباق  كل 
لحم  الفطرالمطهو،  المشوية،  الطماطم  براون،  الهاش  (بطاطس 

الفول  المطبوخة,  الفاصوليا  الدجاج،  نقانق  الُمقدد،  الرومي  الديك 
اللحم) نقانق  المدمس, 

45  (D, E, G)���������ا  ��
مسلوقة بيضة  بـ2  ُمغطاة  انجليزية  فطيرة 

الهولندية الصلصة  المطهوه،  السبانخ  المقدد,  العجل  لحم 

ا�فطار حلويات 
الزبدة التوت،  مربى  القيقب،  شراب  مع  يقدم 

45   (D, G)  ر���
األ ا��راز   ��� ا�ُ��الة   ������ا ا���ار 

45    (D, G) ا��ا�� 

40    (D, G)  ����ُ�ا  ��ا��ر�  ����ا
والفانيالء المعطرة  البرتقال  زبدة 

35   (D, G) ���ب اال��ار 
الحبوب: من  اختيارك 

فروستيز بران،  أول  الويتابيكس،  كريسبيز،الواح  رايس  فليكس،  كورن 
الدسم منزوع  أو  الدسم  كامل  حليب  كريسبيز.  شوكو   ،

30   (D, G, V) �اء ا����ان �
الدسم منزوع  أو  الدسم  كامل  حليب  مع  التقليدي  الشوفان  حساء 

75   (D, G, N) ��� األج�ان 
الدنماركي، ا´زرق  والجبن  الشيدر  الموتزاريال،  البري،  جبن  المانتشينجو،  جبن 
المكسرات من  متنوعة  مجموعة  الفواكه,  مخالالت   ، المملح  البسكويت   

45  (G) ���ج اإل��ار 
طازج زنجبيل  الصويا,  صلصة  مقلي,  ثوم  بصل,  الدجاج,  قطع 

20   (D) ادي ��ا
الدسم أو قليل  بالفاكهة  أو  زبادي عادي 

50   (D, G, V) ارا�ا  �
اج�  ��*أ
الهندية التوابل  مع  ومطهوه  مسلوقة  بطاطس 

الكامل القمح  من  هندي  خبز 

40   (V) 
س �
��ل 
ليمون عصير  زيتون،  زيت  بقدونس،  بصل،  طماطم، 

50  (D, E, G)  ���������ا  �� �
 ����ُ�ا ���ن ��ا  �*وج�
مسلوقة بيضة   2 بـ  ُمغطاة  انجليزية  فطيرة 

الهولنديز صلصة  المطهوه،  السبانخ  ُمدخن،  سلمون 

55   (D, E, G, N) � ا�����زات �¢
 ، القمح  من  اواسمر  أبيض  ُمحمص  ُخبز  إنجليزية،  كعكة  مافين،  دانيش،  كرواسون، 

الزبدة،  مع  العسل  و  المشمش  مربى  البرتقال,  ا´حمر،مربى  التوت  ،مربى  الفراولة  مربى 
الشاباتا خبز  أو  الُمقرمش  السمسم  خبزالذرة،  رول،  سوفت  (باغيت)،  الفرنسي  الخبز 

ا¿يطالي

الطلب عند  ُمتاح  الغلوتين  من  خالي  ُخبز  يوجد 

40  (V)  ���¢���ا  �ا��ا�£  ���¢
البرتقال خالصة  موسمية،  فاكهة 

50   �واال¢��ا�  ���¢���ا  �ا���ا�  ���

ا�فطار وجبة 
ً تقدم من الساعة 6:30 صباحًا وحتى  12ظهرا

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 



والُمقبالت السلطات 

60    (D, V) ا���راء   �ا���ر�  ���¢
صغيرة،  أعشاب  ريكوتا،  توت   ، فراولة  محلية،  ورقية  خضروات 

ُمجفف بري  توت  البلسمك،  صلصة 

55  (D, G, N, V) جر�¤ �روت واأل���ادو�� ا��¢
حبوب  أفوكادو،  فروت،  جريب  الورقية،  الخضروات  من  تشكيلة 

بالعسل البلسمك  خل  الزرقاء،  الجبنة  مقرمشات  الصنوبر، 

65  (D, E, G, V)  جرج�ر�� ا��¢
الثوم صلصة  البارميزان،  جبنة  شمندر،  البري،  الجرجير  الخس،  أوراق 

50   (D, E, G, S)  �� ¢��ر ا��ال¢�����¢
السيزر صلصة  البارميزان،  جبنة  المحمص،  الشياباتا  خبز  روماني،  خس 

60 
��ي   دجاج   �إ¦ا�
85 
��ي  ج��ري   �إ¦ا�
70 
��ي   ���ن ¢  �إ¦ا�

الشرقية المقبالت 

 60  (D, G, N, V) 
��ارات 
� ا��ازة ا��اردة ُ*
الخبزالعربي مع  يقدم  محمرة  فتوش،  تبولة،  متبل،  حمص، 

60    (D, G, N)  ��ا���
��ارات 
� ا��ازة اُ*
باللحمة،  سمبوسك  بالجبنة،  سمبوسك  السبانخ،  فطائر  فالفل،  كبة، 

مشوية حلوم  جبنة 

والعشاء الغداء  وجبة 
11 مساًء إلى  12 مساًء  تقدم من الساعة 

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 



الساخن الحساء 

45   (D, G)  ���اء أوراق ا��ا�
الُمقرمشة التورتيال  رقائق  والكزبرة،  الليمون  حامض  مع  الكالي  أوراق 

45   (D, G) ا��جاج 
� ا���ªر�©  �اء �
الشعيرية مع  المطهو  الدجاج 

45    (G,N) ا��ر	�  ا��ªس  �اء �
الليمون شرائح  ُمحمص،  ُخبزعربي  زيتون،  زيت  كمون،  عدس، 

الشطائر من  اختيارك 
أو  المقلية  البطاطس  من  اختياركم  مع  والبرجر  واللفائف  الشطائر  كافة  تُقدم 

الخضراء السلطة 

75   (D, E, G) ��ب ¢ا��و��¬ �
، المشوي  الدجاج  مع  الُمحمص  الُخبز  من  قطع  ثالثة  من  مكونة  شطيرة 
الشيدر وجبنة  الطماطم  الخس،  الُمقدد،  الرومي  الديك  لحم  مقلي،  بيض 

50   (D, G, V)  ������ا���روات ا  �
ا����ا�ا  ®��رة 
بصل  طماطم،  مشويه،  كوسا  مشوي  باذنجان  مشوي،  حلوم  جبن 

الريحان حبات  مشوي، 

75   (D, G, N) ر¯ر ا��جاج *
 ، المشوي  الرومي  الفلفل  بالسمسم،  بيرجر  ُخبز  المشوي،  برغرالدجاج 

فيتا جبن  جرجير، 

85    (D, G) ر¯ر أأل�°�س *
المخلل الخيار  الُمقدد،  الرومي  الديك  لحم  مايونيز،  البريوش،  خبز 

والعشاء الغداء  وجبة 
11 مساء إلى  12 مساًء  تقدم من الساعة 

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 



ا�يطالية) (المكرونة  الباستا 
الباستا أطباق  بين  من  المفضل  اختيارك 

���®���  | ¢�اج��   |   ©��

70   (V) ���ا�ا ��ا
ا´عشاب مع  الغنية  الطماطم  صلصة 

70   (B, D, G)  ��������ا
ثوم، طماطم زيتون،  زيت  بقري مفروم،  لحم 

70  (D, G) اال �ر��و 
الثوم مع  الكريمة  صلصة 

70    (D, E) �ار��ارا 
بيض كريما،  مقدد،  رومي  ديك  البارميزان،  جبنة 

75  (D, N) ر�ا��  آاد  ا����� ���ر  *����ا 
التوابل، وبيض مسلوق، مع أنواع من  , مطهو مع ٧  أرز بسمتي 

اللحم او  الدجاج  من  اختياركم 

95   (N, S) ر�ا�� 
� ا�ج��ري  ���*

75  (E, G, S)  ©���²�*��د�� ا���او 
�� ا
المحار صلصة  و  مشروم  خضروات،  جمبري،  دجاج،  نودلز، 

65  (D, E, S)  ���²��� ا���*األرز ا
والبصل بيض  من  بطبقة  مغطى  مقطعة،  خضروات  دجاج،  جمبري، 

البيتزا

75  (D, G, N) ���ا ا��رن  
الريحان موزاريال،  جبنة  الخاصه،  الطماطم  صلصة 

اإل¦ا�ات:
6 بصل   | طماطم   | فلفل حلو   | مشروم 
8 نقانق   | ديك رومى مقدد   | | ديك رومى مدخن  ببروني 

والعشاء الغداء  وجبة 
11 مساًء إلى  12 مساًء  تقدم من الساعة 

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 



135  (D, G)  ������*ر�¬ ��´ ا��³ن ا
مهروس،  باذنجان  المدخنة،  الهندباء  اوراق  الضأن،  لحم  ريش 

الضأن لحم  حساء  البنفسجيه،  البطاطس 

105  (D, G) �µر ا��جاج ا����ي 
ا´خضر الزيتون  صوص   ، الكرزيه  الطماطم  النيوكي،  بطاطا 

(B, D, G) اطباق المشوية 
من  صوص  ونوع  إضافيين  طبقين  مع  البحرية  والمأكوالت  اللحوم  أطباق  تقدم 

اختياركم

180 (200 جرام)  ا�ªج�   ©����

:(D, G)  �ا���ا� ا��²ص  أ��اع   ������
الفلفل صوص  أو  المشروم  صوص  أو  الطبيعية  ا´عشاب  صلصة 

125     (D, G)  �������ن األ���ا  ��¢

115   (D, G) ا�£ا
�ر   ��¢ �����

:(D)  �ا���ا� ا��²ص  أ��اع   ������
الزيتون و  الليمون  صلصة  الليمون،  زبدة  صلصة 

25     :�ا���ا�  �ا�جا��� األ��اق   ������
والليمون الزيتون  زيت  مع  البخار  على  المطبوخة  الخضروات 

الحارة الشيبوتل  زبدة  مع  المشوية  الذرة 
المهروسة البطاطس 

المقلية البطاطس 
بالجبن معكرونة 

المسلوق ا´رز 
خضراء سلطة 

والعشاء الغداء  وجبة 
11 مساًء إلى  12 مساًء  تقدم من الساعة 

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 



النباتية اطباق  من  تشكيلة 

50   (D, V) دال 
ا�ا�� 
ارز بسماتى عدس اسود مطبوخ مع مرق دسم، يقدم مع 

50   (D, N, V)  ©���£�ا ا��£ارات   �
ا���ا��  ا�ج�� 
البصل طماطم،  كاجو،  البانير،  جبنة 

والعشاء الغداء  وجبة 
11 مساًء إلى  12 مساًء  تقدم من الساعة 

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 

الحلويات

35    (D, E, G, N)ز������ ا�ج�� ا���
التالية: النكهات  بين  من  واحدة  نكهة  اختيار  يمكنكم 

السوداني الفول  أو زبدة  النوتيال  أو  اللوز  أو حلوى  الشوكوالتة  أو  الفراولة  أو  المانجو 

35  (D, E, G, N)  ������ا��راو��� ا  �	�� ®���ال�
والجوز بالكراميل  كريم  أيس 

35  (D, G, N) �اء ا��رد  ����ى أم ��

50   (V)  �واال¢��ا�  ���¢���ا ا���ا�©   ���

35   (D, E)  ��جº��ا ��ى ��ا���ارك 
� األ�س �ر�´ وا
فانيليا أو  شوكوالتة  فراولة، 

من  المتاحة  ا´نواع  عن  لالستفسار  الشبف  إلى  الرجوع  يرجى 
المثلجة الحلوى 

75  (D, G, N) ��� األج�ان 
الدنماركي،  ا´زرق  والجبن  الشيدر  الموتزاريال،  البري،  جبن  المانتشينجو،  جبن 

المكسرات من  متنوعة  مجموعة  الفواكه,  مخالالت   ، المملح  البسكويت 



النباتية اطباق  من  تشكيلة 

50   (D, V) دال 
ا�ا�� 
ارز بسماتى عدس اسود مطبوخ مع مرق دسم، يقدم مع 

50   (D, N, V)  ©���£�ا ا��£ارات   �
ا���ا��  ا�ج�� 
البصل طماطم،  كاجو،  البانير،  جبنة 

والعشاء الغداء  وجبة 
11 مساًء إلى  12 مساًء  تقدم من الساعة 

20 دقيقة ¿عداد طلبك لنا  @ اسمحي   | القطري  بالريال  ا´سعار  جميع 
(V) نباتي  (S) مأكوالت بحرية  (N) مكسرات  (G)غولتين  (E) بيض   ألبان   (D) (B) لحم بقري  (A) كحول 

الحلويات

35    (D, E, G, N)ز������ ا�ج�� ا���
التالية: النكهات  بين  من  واحدة  نكهة  اختيار  يمكنكم 

السوداني الفول  أو زبدة  النوتيال  أو  اللوز  أو حلوى  الشوكوالتة  أو  الفراولة  أو  المانجو 

35  (D, E, G, N)  ������ا��راو��� ا  �	�� ®���ال�
والجوز بالكراميل  كريم  أيس 

35  (D, G, N) �اء ا��رد  ����ى أم ��

50   (V)  �واال¢��ا�  ���¢���ا ا���ا�©   ���

35   (D, E)  ��جº��ا ��ى ��ا���ارك 
� األ�س �ر�´ وا
فانيليا أو  شوكوالتة  فراولة، 

من  المتاحة  ا´نواع  عن  لالستفسار  الشبف  إلى  الرجوع  يرجى 
المثلجة الحلوى 

75  (D, G, N) ��� األج�ان 
الدنماركي،  ا´زرق  والجبن  الشيدر  الموتزاريال،  البري،  جبن  المانتشينجو،  جبن 

المكسرات من  متنوعة  مجموعة  الفواكه,  مخالالت   ، المملح  البسكويت 






