


 

 

BREAKFAST

Fresh Fruit Juices   
Your choice of:
Orange, Grapefruit, Carrot, Watermelon, 
Lemon Juice, Pineapple, Mango, Strawberry   35  

Your choice of:
Cereals  N, G, D 
Corn Flakes, Rice Krispies, All Bran, Muesli, Oatmeal
Served with your choice of cold or hot milk   25

Bakery Basket   N, G, D 
Assorted bread rolls and pastries, including:
Danish Pastry, Croissant, Assorted Rolls, and Toast
Served with preserves or honey, butter or margarine  65
Donuts: Plain, chocolate,or cinnamon (per piece)  15
Croissants: Butter, cheese, zaatar, or chocolate (per piece)  15
Danish Pastries: Apple turn-over, apricot, raisin 
cinnamon, or nut rolls (per piece)  15
American Muffins: Chocolate chip or vanilla berry (per piece)  15 

Eggs   E, D, S 
Fresh eggs prepared to your liking: 
Fried, poached, hard boiled, scrambled, sunny side up, or 
omelette (normal or egg white only)  
Served with hash browns, grilled tomatoes, and your choice of:   G
Beef or turkey bacon, grilled beef ham, or chicken sausage   B
Two eggs   40
Three eggs   50

Pancakes, Waffles & French Toast   N, G, D, E  55
American style pancakes, crispy golden waffles, or vanilla French toast
Served with warm maple syrup, honey, or whipped cream 
Fresh seasonal fruit salad

Foul Medames with Garnishes   V  35
Grilled Halloumi Cheese 6pcs   D  50
Served with tomatoes, cucumbers and olives
Homemade Cheese or Zaatar Manakish freshly baked   G, D  45
Served with vegetables and olives
 

Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef



Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

LUNCH AND DINNER

APPETIZERS & SALAD

Tomato Caprese  D, N, V  85
Roma tomato & buffalo mozzarella slices, basil dressing

Scottish Smoked Salmon  D, G, S   95
Served with green crisp mixed salad, horseradish cream 
and whole wheat toast

Caesar Salad  D, E, G, S   65
Romaine lettuce, crispy large croûtons, parmesan cheese, Caesar dressing
Add grilled chicken breast   25

Niçoise Salad  E, S   85
Mixed seasonal lettuce tossed with potatoes, green beans, tuna fish, 
bell pepper, tomatoes, boiled egg, anchovies, black olives

HOT & HEARTY SOUPS

Classic French Onion Soup Au Gratin  B, D, G  50
Onion broth traditionally served with cheese croûtons

Oriental Lentil Soup  G, V   50
Served with lemon wedges and oven dried croûtons

Seafood Chowder  D, S   60
With saffron, cream, shrimp or calamari



 

 

Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

SANDWICHES, WRAPS & BURGERS

Philly Steak   B, D, G, E   80
Grilled beef tenderloin, cream cheese, sautéed onions,
tomato in a soft baguette with french fries

Grilled Vegetable Ciabatta   D, G, N, V, E   70
Grilled halloumi cheese, eggplant, zucchini, tomato, onion compote,
homemade basil pesto with seasonal salad

Texas Wrap   D, G   65
Flour tortilla, grilled cajun chicken, cheddar cheese, guacamole 
and sour cream with French fries

The Club   D, E, G   80
Toasted triple decker sandwich with chicken, egg, turkey bacon,
lettuce, tomato with French fries

Char-grilled Black Angus Beef Burger   B, D, E, G, N   95
250gr of Angus beef burger, onion compote, turkey bacon, 
gherkins, Romaine lettuce, tomato with French fries



Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

COLD MEZZE

Hummus   N, V   35
Cooked and mashed chickpeas, blended with tahini, olive oil, 
lemon juice, lemon salt, garlic

Moutabal   N, V   35
Char-grilled eggplant dip, mixed with tahini, garlic

Vine Leaves   V   35
Rolled vine leaves stuffed with vegetables, rice, onion, parsley, 
olive oil, pomegranate sauce

Shanklish   D, V  35
Soft fermented Arabic cheese, mixed with tomato, onion, 
fresh herbs, olive oil

Mousaka   V   35
Deep fried eggplant, cooked in tomato sauce with onions, chickpeas

Fattoush   G, V   40
Classic crispy bread salad with tomato, cucumber, radish, 
Rocca, watercress, romaine lettuce
served with sumac spice and lemon dressing

Tabbouleh   V   40
The famous Lebanese salad with finely chopped parsley bulgur, 
onions, tomato, tossed with lemon oil dressing



 

 

Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

HOT MEZZE

Meat Sambousek   G, N   40
Pastries filled with minced lamb and pine nuts

Meat Kebbeh   G, N   40
Minced lamb, crushed wheat and pine nut balls

Spinach Fatayer   G, N, V  40
Pastries filled with spinach and onion

Cheese Rekakat   D, G   40
Pastries filled with cheese and parsley



Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

MAIN COURSES

Oriental Mixed Grill    B, D, G   150
Chicken shish taouk, lamb kofta, beef shish kebab and lamb chops,
served with garlic sauce and french fries or rice

Char Grilled Hamour Fillet    D, S   120
Locally caught hamour with lemon herb butter sauce

Grilled Salmon Fillet    N, S   130
With pesto sauce

Grilled Herb Jumbo Prawns    D, S   170
With lemon butter sauce

Rib Eye Steak    B    195
320gr, char-grilled Black Angus rib eye steak

Tenderloin    B    220
250gr, char-grilled Black Angus Beef Tenderloin

Roasted Free Range Baby Chicken   100
With paprika and garlic

Side dishes:  15
Steamed garden vegetables  V
Steamed rice  V
Green salad  V
French fries  V
Mashed potatoes  D, V

Please choose your sauce:
Natural jus with herbs  B
Mushroom sauce  B
Pepper sauce  B



 

 

 

 

Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

ASIAN FAR EASTERN SPECIALTIES

Hyderabad Dum Biryani    D, E, G    110
Fragrant basmati rice cooked with 7 different spices, boiled egg, 
choice of chicken or lamb

Shrimp Biryani    S   120
Aromatic basmati rice dum cooked with shrimp, 
herbs and spice powders

Indian Tiger Prawn Curry    D, S  120
Flavorful tiger prawns, onions, tomato, spices

South Indian Vegetable Curry    D, V   85
Flavorful curry from a combination of spices including coriander, 
cumin, turmeric, cayenne, cinnamon

PASTA
Select your own favorite pasta and sauce:

Pasta E, G
Tagliatelle, spaghetti or penne

Sauce
Bolognese: beef ragout served with Parmesan cheese    B, D    75
Pomodoro: tomato sauce served with Parmesan cheese    D, V   75



Above prices are in Qatar Riyals and all inclusive

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

DESSERTS & ICE CREAMS

Chocolate Truffle Cake    D, E, G   45
Chocolate pearls, vanilla & raspberry sauce

Crème Brulée    D, E, V   45
Raspberry Chantilly

California Style Cheese Cake    D, E, G, V   45
Blueberry compote, marinated berries, raspberry coulis

Fruit Tart    G, D, V    45
Sweet short crust, crème pâtissière, 
glazed fresh fruits & berries

Selection of Ice Creams & Sorbets    D, E 45
Ice creams: chocolate, strawberry, vanilla 
Sorbets: Lemon, mango, raspberry



 

 

خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

احللويات والبوظة

كعكه شكوالتة تروفيل       ج, ح, ض                     ٤٥ 
حبوب الشوكوال, الفانيال و صلصة التوت البري

كرمي بروليه      ج, ح, ض                    ٤٥ 
كرميا مخفوقة بنكهة التوت البري

كعكة اجلبنة على طريقة كاليفورنيا      ج, ح, ض                ٤٥ 
مربى التوت, التوت املنقوع, صلصة التوت

تارت الفاكهة                                                       ٤٥ 
عجينة حلوة, كرمي باتيسيار, فواكه و توت المع

تشكيلة من األيس كرمي  أو سوربيه أيس كرمي     ح, ض                          ٤٥ 
األيس كرمي: الشوكوال, الفراولة, الفانيال      

سوربيه أيس كرمي: الليمون, املانغو, التوت البرَي



 

 

خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

احللويات والبوظة

كعكه شكوالتة تروفيل       ج, ح, ض                     ٤٥ 
حبوب الشوكوال, الفانيال و صلصة التوت البري

كرمي بروليه      ج, ح, ض                    ٤٥ 
كرميا مخفوقة بنكهة التوت البري

كعكة اجلبنة على طريقة كاليفورنيا      ج, ح, ض                ٤٥ 
مربى التوت, التوت املنقوع, صلصة التوت

تارت الفاكهة                                                       ٤٥ 
عجينة حلوة, كرمي باتيسيار, فواكه و توت المع

تشكيلة من األيس كرمي  أو سوربيه أيس كرمي     ح, ض                          ٤٥ 
األيس كرمي: الشوكوال, الفراولة, الفانيال      

سوربيه أيس كرمي: الليمون, املانغو, التوت البرَي

خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

أطباق   مميزة   شرق   آسيوية      

طبق بيرياني هايدراباد اللذيذ واخلاص بنا      ج, ح          ١١٠ 
أرز بسمتي مطبوخ مع ٧ أنواع  من البهارات اخملتلفة وبيض مسلوق 

وما تختارونه من دجاج أو حلم خروف

بيرياني اجلمبري                                             ١٢٠
أرز بسمتي مطبوخ مع اجلمبري, األعشاب و البودرة احلارة

كاري اجلمبري النمري الهندي      س, ح                 ١٢٠
جمبري مع النكهة, بصل, طماطم, بهارات

كاري نباتي هندى      خ, ح                           ٨٥
كاري مع نكهة البهارات و البقدونس, الكمون, الكركم, احلريف و القرفة

املعكرونة
اختياركم من املعكرونة و الصلصة املفضلة:

املعكرونة     ض, ج  
التالياتلي, السباغيتي أو البيني

الصلصة     ب, ح  
   ٧٥  بولونيز: حلم البقر املفروم يخدم مع جنب البارمسان    ب, ح 

     ٧٥ بومودورو: صلصة الطماطم يخدم مع جنب البارمسان   خ, ح 



 

 

خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

أطباق   رئيسية  

تشكيلة مشاوى شرقية       ب, ح                     ١٥٠
شيش طاووق و كفتة و شيش كباب و ريش غنم تقدم مع البطاطس املقلية أو األرز االبيض وصلصة الثوم

فيليه الهامور املشوي       س, ح            ١٢٠
سمك الهامور احمللي مع اعشاب الليمون وصلصة الزبدة 

فيليه السلمون املشوي       س, م                   ١٣٠ 
يقدم مع صلصة البيستو (أوراق الريحان و الصنوبر واجلوز والثوم وجنب البارميزان وزيت الزيتون)

جمبري جامبو  مشوي باألعشاب والتوابل     س, ح     ١٧٠ 
مع صلصة الزبدة والليمون

ستيك الضلع املشوي    ب     ٣٢٠جم                                       ١٩٥ 

حلم بقر األنغوس الطري املشوي    ب    ٢٥٠جم                         ٢٢٠ 

دجاج صغير من املزرعة إليكم مباشرة                     ١٠٠
مع الفلفل األحمر والثوم

أطباق جانبية:                              ١٥ 
خضار مسلوقة    خ

أرز مسلوق    خ

سلطة خضراء    خ

البطاطا املقلي    خ

البطاطا املهروسة    خ, ح

اٍختيار الصلصة:
العصير الطبيعي مع األعشاب    ب

صلصة الفطر   ب

صلصة الفلفل االسود    ب



 

 

خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

أطباق   رئيسية  

تشكيلة مشاوى شرقية       ب, ح                     ١٥٠
شيش طاووق و كفتة و شيش كباب و ريش غنم تقدم مع البطاطس املقلية أو األرز االبيض وصلصة الثوم

فيليه الهامور املشوي       س, ح            ١٢٠
سمك الهامور احمللي مع اعشاب الليمون وصلصة الزبدة 

فيليه السلمون املشوي       س, م                   ١٣٠ 
يقدم مع صلصة البيستو (أوراق الريحان و الصنوبر واجلوز والثوم وجنب البارميزان وزيت الزيتون)

جمبري جامبو  مشوي باألعشاب والتوابل     س, ح     ١٧٠ 
مع صلصة الزبدة والليمون

ستيك الضلع املشوي    ب     ٣٢٠جم                                       ١٩٥ 

حلم بقر األنغوس الطري املشوي    ب    ٢٥٠جم                         ٢٢٠ 

دجاج صغير من املزرعة إليكم مباشرة                     ١٠٠
مع الفلفل األحمر والثوم

أطباق جانبية:                              ١٥ 
خضار مسلوقة    خ

أرز مسلوق    خ

سلطة خضراء    خ

البطاطا املقلي    خ

البطاطا املهروسة    خ, ح

اٍختيار الصلصة:
العصير الطبيعي مع األعشاب    ب

صلصة الفطر   ب

صلصة الفلفل االسود    ب

خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

املازات الساخنة 

  

سمبوسك باللحمة      ج, م                                  ٤٠
معجنات محشوة باللحم املفروم والصنوبر

كبة باللحمة       ج, م                                 ٤٠
كريات من الكبة والقمح املطحون محشوة باللحم املفروم والصنوبر

فطائر بالسبانخ       خ, م                                      ٤٠
فطائر محشوة بالسبانخ  والبصل

رقاقات باجلبنة        ج, ح                                     ٤٠
معجنات محشوة باجلبنة والبقدونس



خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

املازة الباردة

حمص         م, خ                                              ٣٥
مع زيت الزيتون

متبل        م, خ                                             ٣٥
الباذجنان املشوي على الفحم واخمللوط مع الطحينة والثوم 

ورق العنب        خ                                        ٣٥
محشوة باخلضروات واألرز والبصل والبقدونس ومطهوة مع زيت الزيتون وعصير الرمان

شنكليش        ح                                   ٣٥ 
جبنة عربية لينه مخلوطة مع الطماطم والبصل واألعشاب الطازجة وزيت الزيتون

مسقعة        خ, م                                   ٣٥
باذجنان مقلي جيدا ومطبوخ مع صلصة الطماطم والبصل واحلمص

فتوش       ج, خ                                     ٤٠
سلطة عربية متنوعة اخلضروات  مع  قطع  اخلبز احملمص و دبس الرمان

تبولة       خ                                      ٤٠
 بقدونس مفروم فرما ناعما وطماطم وبصل وبرغل. متبلة بعصير الليمون وزيت الزيتون



د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
األســعار جميعها بالريال القطري وهي شــاملة لكل شيء

السندويشات ،  اللفات  والبيرغر  

سندويش حلم الفيالدلفيا       ج, ب, ح           ٨٠

قطع اللحم املشوية، كرمية اجلبنة، البصل املقلى، 

الطماطم بداخل اخلبز الفرنسي الطازج و البطاطا املقلي

سندويش شياباتا باخلضروات املشوية       ح, خ      ٧٠

جبنة حلوم مشويه، الباذجنان، الكوسا والطماطم، البصل املشوي، 

صلصة الريحان و سلطة موسمية 

لفائف التكساس      ج, ح             ٦٥

تورتيال الدقيق، الدجاج املشوي مع الكاجون، جنب الشيدر، صلصة الغواكامولي، 

الكرمية احلامضة و البطاطا املقلي

السندويش املتعدد الطبقات         ج, ض, ح                      ٨٠

ثالث طبقات من اخلبز احملمص، الدجاج املشوي، البيض املسلوق، 

حلم احلبش املقدد، اخلس، الطماطم والبطاطا املقلي

برغر اللحم املشوى على الفحم (حلم بقر أنغوس)        ج, ب, ح, م     ٩٥

برغر من حلم بقر أنغوس (٢٥٠ جم) ، البصل املشوي، حلم احلبش املقدد، 

اخليار اخمللل، اخلس الروماني، الطماطم و البطاطا املقلي



خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

الغداء   والعشاء  

كابريزي بالطماطم       ج, ح                      ٨٥  
شرائح من الطماطم مع املوز ريال الطازجة تقدم مع صلصة الريحان

سلمون مدخن اسكتلندي       س, ج      ٩٥ 
يقدم مع سلطة اخلضروات اخملتلطة وصلصة الفجل احلار واخلبز القمحي احملمص 

سلطة السيزار      ج, ح, ض, م                          ٦٥  
اخلس الروماني، قطع اخلبز احملمص، جبنة البارميزان مع الصلصة التقليدية

ميكن إضافة قطع من الدجاج املشوي  ٢٥

سلطة  النيسواز        س, ض               ٨٥ 
تشكيلة من اخلس املوسمي، مع البطاطس، الفاصولياء اخلضراء، سمك التونا، الفلفل

احللو، الطماطم، البيض املسلوق، األنشوفة، الزيتون األسود

الشوربات الساخنة

شوربة البصل الفرنسية غراتان     ج , ض               ٥٠ 
مرق البصل تخدم مع خبز اجلنب احملمص

شوربة العدس     ج , خ                                             ٥٠     
تخدم مع شرائح الليمون و اخلبز احملمص

تشوودير ثمار البحر      ح , س                             ٦٠      
الصعفران، الكرميا، الربيان و الكاالمار



خ- يحتــوي علــى خضــار     ج- يحتــوي علــى جلوتني     ض- يحتوي على بيــض     ب- يحتوي على حلم بقر
س- يحتوي على أســماك      م- يحتوي على مكســرات     ح- يحتوي على حليب

األســعار جميعها بالريال القطري وهى شــاملة لكل شيء

قائمة   الفطور

عصائر الفاكهة الطازجة                             ٣٥ 
البرتقال، غريب فروت، جزر، بطيخ، أناناس، ماجنو  آو فراولة

احلبوب       ج, ح ,م                    ٢٥
رقائق الذرة، رقائق األرز احملمصة ، أوول بران ، ميوسلي ،  

وجبة الشوفان تقدم مع احلليب الساخن أو البارد 

سلة اخملبوزات       ج, ح, م                          ٦٥
سلة منوعة من لفائف اخلبز واملعجنات تشمل الدانيش، كرواسون، 

لفائف اخلبز و اخلبز احملمص، تقدم  مع املربيات و العسل والزبدة أو السمن النباتي  

الكعك:  سادة أو شوكوالته أو سكر (القطعة)       ج, ح, ض      ١٥
كرواسون :   زبدة أو جبنة أو زعتر أو شوكوالته (القطعة)      ج, ح              ١٥

معجنات الدانيش:  التفاح أو مشمش أو زبيب أو شكوالتة, لفائف قرفة أو لفائف باملكسرات 
(القطعة)      ج, ح      ١٥
املافن  : رقائق الشكوالتة أوالفانيال أو التوت أو املوز (القطعة)       ج, ح, ض     ١٥

البيض      ض                            
بيض طازج محضر باألسلوب الذي يرضي ذوقكم: مقلي ،  مغمور ،مسلوق ، مخفوق, بيض عيون أو 

عجة  (بيض كامل أو بياض فقط)
تقدم مع الهاش براون و الطماطم املشوية مع اختياركم من طبقني جانبيني : شرائح حلم بقر أو 

احلبش املدخن، سجق البقر أو سجق دجاج  
 

بيض عدد ٢            ٤٠
بيض عدد ٣            ٥٠

فطائر بانكايكس،  الوافل البلجيكي ، توست فرنسى       ج, ح, ض       ٥٥
فطائر باألسلوب األميركي، وافل مقرمش أو توست فرنسي بالفانيال

تقدم مع شراب القيفب، مربى التوت، الكرميا اخملفوقة و سلطة الفاكهة

فول مدمس مع التوابل       خ              ٣٥
جبنة حلومي مشوية  ٦ قطع      ح        ٥٠

تقدم مع طبق من شرائح الطماطم واخليار والزيتون
مناقيش   طازجة التحضير باجلبنة أو الزعتر       ج, ح, خ       ٤٥

تقدم مع اخلضراوات والزيتون




