
Late
Night 
Bites

Available from
12:00AM - 2:00AM



All prices are in Qatari Riyals

Vegetable Spring rolls (G, V)  30
Crispy filo pastry stuffed with vegetables, sweet chilli dip

French Fries (D, V)  35
Topped with melted cheddar cheese

Crispy Calamari (D, E, G)  30
Served with tartare sauce

Chicken Wings  30
Selection of bbq, honey glaze or salt & pepper

BLT Wrap (D, G)  85
Crispy turkey, tomatoes, lettuce, mayonnaise

Club Sandwich (D, E, G)  75
Toasted triple decker sandwich with grilled chicken,
Fried egg, crispy turkey, lettuce, tomatoes, cheddar cheese



bites
menu

Available from
2:00PM - 12:00AM



All prices are in Qatari Riyals

Artisan Cheese Platter (D, G, N, V)  90
Selection of aged European cheeses including hard, goat, 
soft and blue cheese. Served with crackers, jam, and nuts

Chicken Wings   6p 12p 18p
Deep fried wings with BBQ sauce 55 100 140

Brisket Bitterballen (E,G) (7pieces) 55
Crumbed, fried, BBQ Sauce

Truffle Parmesan Fries (D, V) 55
The classic but better 

French Fries (V) 35
The classic 

Charcuterie Board   60
Bresaola, chorizo, salami, pickles

Garden Salad (V) 35
 
Classic Caesar Salad (D, E, G)  50
Gem lettuce, anchovy, beef bacon, 
garlic croutons, grana padano
Add chicken breast  20

Classified Burger (D, E, G, SM)  
Caramelised onions, melted raclette cheese, confit tomatoes, 
beef bacon, potato wedges, homemade bun
200g  140
300g  160

Order your burger with your favourite brew and the 
second brew is on us

Argentinian Beef Tenderloin  200g 170
Served with herb butter



All prices are in Qatari Riyals

Argentinian Beef Striploin 250g 165
Served with herb butter

Beef Back Ribs   
Served with homemade potato wedges
Full Portion   250
Half Portion   125

Order your ribs with your favourite brew and the 
second brew is on us

Smoked Burrata (D) 95
Heirloom tomatoes, basil, olive oil, balsamic vinegar

Dessert  49
Pastry of the day



قامئة اهلايف

 متاح يوميًا من 2:00 ظهرًا ايل 12:00
منتصف الليل



All prices are in Qatari Riyals

90    (D, G, N, V)  طبق من اجلبنة املتنوعة
تشكيلة من األجبان األوروبية القدمية مبا يف ذلك 

اجلنب الصلب واملاعز واللني واألزرق. تقدم مع 
البسكويت واملرىب واملكرسات.

6 قطع  12 قطع  18 قطع  أجنحة الدجاج   
140  100   55 أجنحة الدجاج املقلية مع 

صلصة الباربكيو

55 كرات حلم البقر (E,G) (7 قطع) 
كرات حلم البقر املقلية املقرمشة مع صلصة الباربيكيو

البطاطس املقلية مع جبنة
55  (D, V) البارمزيان وزيت المكأة 

تقدم مع زبدة األعشاب 

35   (V) البطاطس املقلية
التقليدية 

60 طبق من اللحوم الباردة    
بريزاوال ، تشوريزو ، ساليم ، خملل

35  (V) سلطة احلديقة
 

50   (D, E, G)  سلطة القيرص التقليدية
خس ، أنشوجة ، حلم بقر مقدد ، 

خزب محمص بالثوم ، جبينة بارمزيان
20 إضافة صدور دجاج  

  (D, E, G, SM) الربغرالتقليدي
بصل مكرمل ، جبنة الرالكيت الذائبة ، مطامط ، حلم مقدد ، 

البطاطس احملمرة ، خزب بيىت بالمسسم
140 200مج  
160 300مج  
اطلــب الربغــر اخلــاص بــك مــع الــراب املفضــل لديــك والــراب 

الثــاين علينــا



All prices are in Qatari Riyals

170 فيليه حلم البقر األرجنتيين 200مج 
تقدم مع زبدة األعشاب

165 أسرتيبلوين حلم البقر 250مج 
األرجنتيين

تقدم مع زبدة األعشاب

أضالع حلم البقر   
يقدم مع قطع البطاطس احملمرة

250 طلب اكمل   
125 نصف طلب  
اطلــب الربغــر اخلــاص بــك مــع الــراب املفضــل لديــك والــراب 

الثــاين علينــا

95  (D) جبنة البوراتا املدخنة
مطامط اهلريليوم ، رحيان ، زيت زيتون ، خل البلمسك

49 حلويات  
حلويات اليوم


