IN-ROOM DINING EXPERIENCE
تجربة خدمة الطعام يف الغرف

Please press the Room Service button to order
For food allergies and intolerances, please discuss your dietary requirements before ordering. A full list of all allergens contained in each dish is available upon request.
All prices are in Qatari Riyals and inclusive of tax.
 للطلبRoom Service يرجى الضغط عىل زر خدمة الغرف
. تتوفر قامئة كاملة بجميع املواد املسببة للحساسية الواردة يف كل طبق عند االستفسار. يرجى الترصيح بذلك قبل الطلب،لحاالت الحساسية من بعض أنواع األطعمة
.كل األسعار مدرجة بالريال القطري متضمنة الرضائب

BREAKFAST | 6AM to 12PM

 ظهرا١٢٫٠٠  صباحا حتى٦٫٠٠ الفطور من

Collection Breakfast | Veal bacon - 30 g / Chicken sausage - 50 g
Choice of hot beverage, choice of fresh fruit juice, choice of eggs served
with veal bacon or chicken sausage, artisan bakery basket, fresh fruit plate

110

ق.ر
١١٠

Arabic Breakfast
Choice of hot beverage, choice of fresh fruit juice, shakshuka eggs with
tomato and mixed pepper, grilled halloumi cheese, foul madammas with
traditional garnish, labneh with olive oil, hummus, Arabic bread, zaatar, and
cheese croissant basket, fresh fruit plate

125

١٢٥

فطور عريب
 جبنة، شكشوكة بيض مع الطامطم والفلفل املشكّل، خياركم من عصري فاكهة طازجة،خياركم من مرشوب ساخن
 سلة كرواسان بالزعرت، خبز عريب، حمص، لبنة مع زيت الزيتون، فول مدمس مع املق ّبالت التقليدية،حلوم مشوية
 طبق من الفواكه الطازجة،والجبنة

Chadi’s Breakfast (Mediterranean)
Choice of hot beverage, choice of fresh fruit juice, sliced tomatoes and
avocado, olives, cucumber, grilled halloumi, boiled egg, hummus, labneh
with mint, olive oil served with Arabic bread

105

١٠٥

(فطور شادي )من منطقة البحر املتوسط
 حلوم، خيار،  زيتون، رشائح من الطامطم واألفوكادو، خياركم من عصري فاكهة طازجة،خياركم من مرشوب ساخن
. زيت زيتون يق ّدم مع خبز عريب، لبنة مع النعناع، حمص، بيضة مسلوقة،مشوي

Hot Beverage Selection
Pot of Black Coffee | Espresso | Ristretto | Cappuccino | Latte |
Turkish Coffee | Americano | Selection of Teas | Hot Chocolate

30

٣٠

تشكيلة املرشوبات الساخنة
| إبريق من القهوة السادة | إسربيسو | ريسرتيتو | كابوتشينو | التيه
قهوة تركية | قهوة أمريكية | تشكيلة من الشاي | شوكوالته ساخنة

Fresh Fruit Juices Selection
Orange | Pineapple | Lemon & Mint | Watermelon | Carrot | Grape fruit

30

٣٠

تشكيلة من عصري الفاكهة الطازجة
برتقال | أناناس | ليمون حامض بالنعناع | بطيخ أحمر | جزر | قريب فروت

Choice of Toast and Bread
White | Brown | Rye | Multigrain

30

٣٠

خياركم من التوست والخبز
أبيض | أسمر | جاودار | بالحبوب املشكّلة

QAR

healthy

nuts

gluten free

spicy

 ج٥٠ -  نقانق الدجاج/ ج٣٠ - فطور متنوع | لحم عجل

 خياركم من البيض يق ّدم مع بيكون العجل أو نقانق، خياركم من عصري فاكهة طازجة،خياركم من مرشوب ساخن
 طبق من الفواكه الطازجة، سلة مخبوزات مج ّهزة يدويا،الدجاج

A LA CARTE BREAKFAST | 6AM to 12PM
Two Eggs Cooked Your Way | Veal bacon - Frozen - 30 g \ Chicken sausage - 50 g
Served with grilled tomato, hashbrowns with a choice of veal bacon or
chicken sausage, and toast

60

ق.ر
٦٠

Cheese Platter
Seasonal selection of cheese served, assorted fruits and nuts

60

٦٠

Butter Milk Pancakes
Served with Maple syrup, fresh fruits salad, whipped cream

75

٧٥

Belgian Waffles
Served with Nutella, fresh fruits salad, whipped cream

75

٧٥

French Toast
Served with Maple syrup, fresh fruits salad, whipped cream

75

٧٥

Artisan Bakery Basket
Daily selection of freshly baked pastries

50

٥٠

Selection of Cereals
Served with your choice of milk (full fat, skimmed, almond & soy)

25

٢٥

Porridge
Made with milk or water and served with honey

35

٣٥

Yogurt Selection
Plain or flavoured

35

٣٥

QAR

healthy

nuts

gluten free

spicy

 ظهرا١٢٫٠٠  صباحاً حتى٠٦٫٠٠ فطور من قامئة الطعام من
 ج٥٠ -  نقانق الدجاج/  ج٣٠ -  مجمد- بيضتان مج ّهزتان وفق خياركم | لحم عجل

 خبز توست، مع خياركم من بيكون العجل أو نقانق الدجاج، بطاطس مربوشة ومقلية،تقدّمان مع طامطم مشوية

طبق األجبان

ومكرسات
تشكيلة موسمية من األجبان تقدّم مع فواكه
ّ

فطائر بانكيك

 كرميا مخفوقة، سلطة الفواكه الطازجة،تقدّم مع رشاب القيقب

فطائر )وافلز( بلجيكية

 كرميا مخفوقة، سلطة فواكه طازجة،تقدّم مع نوتيال

خبز )توست( فرنيس

 كرميا مخفوقة، سلطة فواكه طازجة،يقدّم مع رشاب القيقب

سلة مخبوزات مج ّهزة يدويا

تشكيلة يومية من املخبوزات الطازجة

تشكيلة من الحبوب

( صويا، لوز، خايل الدسم،تقدّم مع خياركم من الحليب )كامل الدسم

عصيدة

مج ّهزة مع الحليب أو املاء ومقدّمة مع العسل

تشكيلة اللنب

عادي أو منكّه

Fresh Fruit Platter
Seasonal selection of sliced fruits

65

٦٥

طبق من الفاكهة الطازجة
تشكيلة موسمية من الفواكه املقطّعة

Avocado Toast
Thick sliced sourdough served boiled egg, mashed avocado, fresh lime

55

٥٥

توست باألفوكادو
 لومي طازج، أفوكادو مهروس،قطعة خبز سميكة من الخبز بالخمرية تق ّدم مع بيض مسلوق

Aloo Paratha
Indian flat bread stuffed with crumbled potato spice mix, served with
yogurt and pickle

45

٤٥

الو باراتا
 تق ّدم مع اللنب واملخلل،خبز هندي مسطح محشوة مبزيج الطامطم والتوابل

35

٣٥

بالليط
محالة بالهال والزعفران وماء الورد تعلوها عجة بيض رقيقة
ّ شعريية

Balaleet
Vermicelli sweetened with cardamom, saffron, rose water, topped with
thin egg omelette
Hummus bil Lahem | lamb - Chilled - 120 g
Hummus topped with spiced meat
Balila
Slow cooked chickpeas, tossed with olive oil, lemon juice and cumin
powder
Ejjeh Koussa
Eggs cooked with Zuccini, parsley, bahrat spice, served with tahina
sauce

healthy

nuts

gluten free

spicy

| حمص باللحم
حمص بالطحينة مع لحمة منكّهة بالتوابل
 ج١٢٠ -  مربد- ضان

45

٤٥

35

٣٥

بليلة
ح ّبات الحمص املطهوة ببطء تتبل بزيت الزيتون وعصري الليمون الحامض ومسحوق الكمون

45

٤٥

عجة الكوسا
 يق ّدم مع تاهينا صوص،بيض مطبوخ مع الكوسا والبقدونس والتوابل

ALL DAY DINING | 12PM to 12AM

ً صباحا١٢٫٠٠  ظهرا حتى١٢٫٠٠ وجبات طوال اليوم من
سلطات

QAR
60

ق.ر
٦٠

15
25

١٥
٢٥

 ج١٠٠ -  يضاف اليها صدر دجاج مشوي منكّهة بإكليل الجبل | طازج ج٥٠ -  يضاف اليها روبيان بتتبيلة الحامض والثوم والبقدونس | مجمد-

Caprese Salad (V)
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, fresh basil pesto and drizzled with
pomegranate vinegar dressing

65

٦٥

(سلطة كابريزي )ن

Quinoa Salad (V)
Spring onions, avocado, tomatoes, mixed peppers, cucumber, feta cheese
drizzled with lemon olive oil dressing

65

SALADS

Caesar Salad
Baby gem lettuce, herb croutons and shaved parmesan tossed in Caesar
dressing
Topped with rosemary grilled chicken breast | Fresh - 100 g
Topped with gremolata shrimps | Frozen - 50 g

٦٥

SOUPS
٤٥

Lentil Soup (V)
Served with lemon wedges and Arabic croutons

45

Soup of the Day

45

٤٥

Chips & Salsa (V)
Cajun spiced tortilla chips served with tomato chipotle salsa

35

٣٥

Onion Rings
Deep fried onions served with harissa aioli

35

Buffalo Wings
Tossed in your choice of hot sauce or BBQ sauce,
served with carrot, celery sticks and French fries

65

SNACKS

Frozen - 220 g

healthy

nuts

gluten free

spicy

٣٥

سلطة سيزار

 مك ّعبات الخبز املقرمش باألعشاب مع رشائح رقيقة من جبنة بارميزان،خس صغري مقرم
ممزوجة بصلصة سيزار

 بستو الريحان الطازج مع صلصة خل الرمان، طامطم كرزية،موزاريلال الجاموس

(سلطة الكينوا )ن

 صلصة الحامض وزيت الزيتون، جبنة فيتا، خيار، فلفل مشكّل، طامطم، أفوكادو،بصل أخرض

حساء

(حساء العدس )ن

يقدّم مع رشائح الليمون الحامض ومك ّعبات الخبز العريب املقرمش

حساء اليوم

وجبات خفيفة

(رقائق الذرة املقرمشة مع الصلصة )ن

رقائق الذرة بتوابل كاجون تقدّم مع صلصة الطامطم بالفلفل الحار

حلقات البصل

بصل مقيل مقرمش يقدّم مع صلصة الثوم بالزيت واملايونيز

٦٥

أجنحة الدجاج املقلية بافالو

،مع خياركم من الصلصة الحارة أو صلصة باربكيو
تقدّم مع أصابع الجزر والكرفس والبطاطس املقلية
 ج٢٢٠ - مجمد

Hot Mezze Platter
Lamb - Frozen - 100 g
Lamb kibbeh, falafel, cheese fatayer, meat sambousek served with tahini dip
Arayes
| Lamb - Fresh - 100 g
bread stuffed with spiced mince lamb, with pomegranate molasses
Beef Sliders / Beef - Fresh - 60 g
Served with spicy mayonnaise, cornichon pickles, lettuce and tomato,
cheddar cheese, served with fries

QAR
55

ق.ر
٥٥

 ج١٠٠ -  مجمد- | ضان
طبق املازة الساخنة
 سمبوسك باللحمة يقدّم مع صلصة بالطحينة، فطائر بالجبنة، فالفل،كبة بلحم الضأن

65

٦٥

 ج١٠٠ -  طازج- عرايس | ضان
 مع دبس الرمان،خبز عريب محشو بلحم الضأن املفروم

65

٦٥

 ج٦٠ - طازج- قطع همربغر صغرية الحجم باللحم البقري | لحم
، خس وطامطم، مخلل الخيار الصغري،تقدّم مع مايونيز حارة
 تقدّم مع بطاطس مقلية،جبنة تشيدر

ساندويشات وبرغر

SANDWICHES & BURGERS

تقدّم مع بطاطس مقلية

Served with French fries

Chicken Quesadilla /Chicken - Fresh - 200 g
Cajun spiced chicken, assorted peppers, cheddar cheese, cilantro,
jalepeno and spring onions

65

٦٥

كيساديا بالدجاج
 ج٢٠٠ -  طازج- | دجاج
 فلفل حار، كزبرة خرضاء، جبنة تشيدر، فلفل مشكّل،دجاج منكّهة بتوابل الكاجون
وبصل أخرض
 ج١٦٠ -  طازج- برغر بالدجاج | دجاج
، مخلل الخيار الصغري، مايونيز حارة، جبنة تشيدر،قطعة من الدجاج املفروم
خس وطامطم

Chicken Burger /Chicken - Fresh - 160 g
Minced chicken patty, cheddar cheese, spicy mayonnaise, cornichon
pickles, lettuce and tomato

85

٨٥

Chicken Katti Roll / Chicken - Frozen - 180 g
Chicken tikka, assorted peppers, onion and green chilli, served with mint
chutney

65

٦٥

 ج١٨٠ -  مجمد- | دجاج
لفائف الدجاج
 تقدّم مع بوريه النعناع، بصل وفلفل أخرض حار، فلفل مشكّل،دجاج تيكا

Cheeseburger / Beef - Fresh - 105 g
Beef patty, cheddar cheese, spicy mayonnaise, cornichon pickles, lettuce
and tomato

95

٩٥

 ج١٠٥ -  طازج- برغر بالجبنة | لحم
 خس وطامطم، مخلل الخيار الصغري، مايونيز حارة، جبنة تشيدر،قطعة من اللحم البقري املفروم

Classic Club | Chicken - Fresh - 100 g / Veal becon - frozen - 30 g
Marinated grilled chicken breast, spring onion omelette, tomato,
veal bacon, lettuce and mayonnaise

95

٩٥

Grilled Falafel Sandwich
Crumbled falafel wrap with tahini and lettuce

65

٦٥

healthy

nuts

gluten free

spicy

 ج٣٠ -  مجمد-  لحم عجل/  ج١٠٠ -  طازج- كلوب كالسييك | دجاج
، طامطم، عجة بيض بالبصل األخرض،صدر دجاج منقوع ومشوي
 خس ومايونيز،بيكون العجل
سندويش فالفل مشوية
لفائف الفالفل مع صلصة طحينة وخس

باستا و ريسوتو

PASTAS & RISOTTO

تقدّم مع جبنة بارميزان مربوشة

Topped with grated parmesan
Spaghetti or Penne Pasta
Served with your choice of

QAR

ق.ر

65

٦٥

سباغيتي أو بيني

تقدّم مع خياركم من

Sauces
Napolitana
Arrabiata
Alfredo
Special Pink Sauce

الصلصات
نابوليتانا
أرابياتا
ألفريدو
صلصة وردية خاصة

Topped with
Vegetables
Chicken | Fresh - 50 g
Bolognese | Frozen - 150 g
Prawns | Frozen - 50 g

10
15
20
25

١٠
١٥
٢٠
٢٥

إضافة
الخضار
 ج٥٠ - الدجاج |طازج
 ج١٥٠ - بولونيز |مجمد
 ج٥٠ - الروبيان |مجمد

Mushroom Risotto

65

٦٥

healthy

nuts

gluten free

spicy

ريسوتو بالفطر

وجبات مشوية

FROM THE GRILL
All dishes are served with a choice of one side and one sauce

QAR

ق.ر

تقدّم األطباق مع خياركم من طبق جانبي واحد وصلصة واحدة
ج٣٠٠ - دجاج مشوي | مجمد

95

٩٥

250

٢٥٠

 ج٢١٠ - ستيك ريب آي أنغوس أسود | طازج

165

١٦٥

 ج١٧٠ - فيليه السلمون | طازج

SAUCES
Pepper | Lemon Butter | Chimichurri | Mushroom Sauce

15

١٥

الصلصات
فلفل | زبدة بالحامض | شيميشوري | صلصة الفطر

SIDES
French fries
Sautéed spinach
Mix green salad
Oven baked vegetables
Steamed Basmati rice or saffron rice
Mashed potato

25

٢٥

األطباق الجانبية
بطاطس مقلية
سبانح مقالة بالزبدة
سلطة خرضاء
خضار مح ّمرة بالفرن
أرز بسمتي أو أرز بالزعفران مطهو عىل البخار
بطاطس مهروسة

Grilled Chicken | Frozen -

300 g

Black Angus Rib Eye Steak | Fresh Salmon Fillet | Fresh -

210 g

170 g

FLAVORS OF THE MIDDLE EAST | 12PM to 12AM

 صباحا١٢٫٠٠  ظهرا حتى١٢٫٠٠ نكهات الرشق األوسط من

APPETIZERS

مق ّبالت

Hummus
Served with Arabic bread
Cold Mezze Platter (V)
Hummus, moutabel, labneh, fattoush, muhammara, Arabic pickle
Hot Mezze Platter
| Lamb - Frozen - 100 g
Lamb kibbeh, falafel, cheese fatayer, meat sambousek served
with tahini dip
Mutton Al – Harees | Lamb - fresh - 280 g
Cracked wheat and mutton porridge finished with ghee
healthy

nuts

gluten free

spicy

25

٢٥

حمص
حمص يقدم مع الخبز العريب

55

٥٥

(طبق املازة الباردة )ن
 مخلالت عربية، مح ّمرة، فتوش، لبنة، متبل،حمص

55

٥٥

 ج١٠٠ -  مجمد- | ضأن
طبق املازة الساخنة
 سمبوسك باللحمة يقدّم مع صلصة الطحينة، فطائر بالجبنة، فالفل،كبة بلحم الضأن

60

٦٠

 ج٢٨٠ -  طازج- هريس الغنم | ضأن

عصيدة القمح بلحم الغنم املقالة بالسمن

MAIN COURSES
Chicken Machboos
| Frozen - 250 g
Marinated grilled chicken and spiced rice finished with rose water and
pomegranate

80

ق.ر
٨٠

Chicken Mathrooba | Fresh - 280 g
Fragrant rice and red lentils with saffron, ghee, and fried onion

60

٦٠

Vegetable Saloona
Lime and saffron flavoured vegetable stew, served with steamed rice

50

٥٠

QAR

Shish Taouk | Frozen - 150 g
Grilled chicken skewers with grilled tomato, arugula salad, garlic sauce

75

Lamb Kofta | Fresh - 185 g
Grilled spiced ground lamb, with grilled tomato, arugula salad, garlic sauce

75

٧٥

King Prawns | Frozen - 180 g
Marinated king prawns with spicy tomato coriander sauce

125

١٢٥

Mix Grill | Chicken - Frozen -

185

١٨٥

165

١٦٥

Lamb Kofta - Fresh - 120 g

٧٥

Shish taouk, lamb chop, beef kebab, lamb kofta, grilled tomato,
arugula salad, garlic sauce
Grilled Lamb Chops | Frozen - 320 g
Spiced grill lamb chops, grilled vegetables, arugula salad, garlic sauce

healthy

nuts

gluten free

spicy

 ج٢٥٠ مجبوس الدجاج | مجمد
دجاج منقوع ومشوي مع أرز مك ّنه بالتوابل وماء الورد والرمان

 ج٢٨٠ - مرضوبة بالدجاج | طازج
 سمن وبصل مقيل،أرز منكّه وعدس أحمر مع زعفران

(يخنة الخضار )صالونة

 تقدّم مع أرز مطهو عىل البخار،يخنة خضار منكّهة باللومي والزعفران

تقدّم كل األطباق مع خياركم من البطاطس املقلية أو األرز املطهو عىل البخار

All served with with choice of French fries or steamed rice

100 g / Beef - Frozen - 150 g / Lamb - Frozen - 120 g/

أطباق رئيسية

 ج١٥٠ - شيش طاووق | مجمد

 سلطة الجرجري وصلصة الثوم،أسياخ من الدجاج املشوي مع طامطم مشوية
 ج١٨٥ - كفتة بلحم الضأن | طازج

 صلصة الثوم، سلطة الجرجري،لحم الضأن املفروم املشوي واملنكّه بالتوابل مع طامطم مشوية
 ج١٨٠ - روبيان كبري الحجم | مجمد

روبيان كبري الحجم منقوع مع صلصة حارة بالطامطم والكزبرة

 ج١٢٠ -  طازج-  ضأن كفتة/  ج١٢٠ -  مجمد-  ضان/  ج١٥٠ -  مجمد-  لحم/  ج١٠٠ -  مجمد- مشاوي مشكّلة | دجاج

 صلصة الثوم، سلطة الجرجري، طامطم مشوية، كفتة لحم الضأن، كباب اللحم البقري، ضلع الضأن،شيش طاووق

 ج٣٢٠ - مجمد

| أضالع الضأن املشوية

 صلصة الثوم، سلطة الجرجري، خضار مشوية،أضالع الضأن املشوية بالتوابل

FLAVORS OF ASIA | 12PM to 12AM

 صباحا١٢٫٠٠  ظهرا حتى١٢٫٠٠ نكهات آسيوية من
QAR

ق.ر

Vegetables Spring Rolls (V)
Served with sweet chili sauce

45

٤٥

Chicken Clear Broth
| Fresh- 100 g
Shredded chicken, assorted vegetables topped with spring onions

45

٤٥

APPETIZERS

Vegetable Fried Rice (V)
Assorted vegetable with light soy sauce

55

٥٥

Wok Stir Fry Noodles
Noodles tossed with assorted vegetables, soy sauce, and spring onions
Topped with
Chicken | Fresh - 100 g
Prawns | Frozen - 50 g

55

٥٥

15
25

١٥
٢٥

nuts

gluten free

spicy

(لفائف سربينغ رول )ن

تقدّم مع صلصة الفلفل الحلو
ج١٠٠ - | طازج

حساء الدجاج باملرقة الخفيفة

 بصل أخرض، خضار مشكّلة،رشائح الدجاج الصغرية

أطباق رئيسية

MAIN COURSES

healthy

مق ّبالت

أرز مقيل بالخضار

خضار مشكّلة مع صلصة صويا خفيفة

نودلز مقلية يف مقالة ووك

 صلصة الصويا وبصل أخرض،نودلز مع الخضار املشكّلة
يضاف
ج١٠٠ - الدجاج | طازج
 ج٥٠ - الروبيان | مجمد

 صباحا١٢٫٠٠  ظهرا حتى١٢٫٠٠ نكهات هندية من

FLAVORS OF INDIA | 12PM to 12AM
QAR

ق.ر

Tandoori Chicken Salad
| Frozen - 180 g
Shredded chicken mixed with spices and mint sauce

65

٦٥

Aloo Channa Chat
Potato and chickpea mix with tamarind and spices

45

APPETIZERS

مقبالت
 ج١٨٠ - | مجمد

سلطة دجاج تندوري

رشائح دجاج ممزوجة بالتوابل وصلصة النعناع

آلو تشانا تشات

٤٥

بطاطس وحمص مع التمر الهندي والتوابل

أطباق رئيسية

MAIN COURSES

تقدّم مع األرز املظهو عىل البخار

All served with steamed rice
Paneer Tikka Masala
Paneer cooked in a spiced tomato sauce

75

٧٥

Dal Tadka
Cooked lentil tempered with ghee, spices and herbs

65

٦٥

Aloo Gobi
Cauliflower and potato tossed with tumeric and spices

65

٦٥

Butter Chicken
| Frozen - 200 g
Chicken cooked in a mild tomato and cashew sauce

85

٨٥

Kadai Chicken
| Frozen - 200 g
Boneless chicken cooked in spicy onion tomato gravy

75

٧٥

 ج٢٠٠ - | مجمد
دجاج كاداي
دجاج منزوع العظم مطهو يف يخنة طامطم حارة بالبصل

Lamb Rojan Josh | Fresh - 150 g
Bonesless lamb slow cooked with yogurt and traditional Indian warm spices

95

٩٥

 ج١٥٠ - ضأن روجان جوش | طازج
ضأن منزوع العظم مطهو ببطء مع لنب وتوابل هندية تقليدية حارة

Biryani
Flavoured rice layered with spicy curry, served with vegetable raita
Chicken | Frozen - 150 g
Lamb | Fresh - 200 g
Shrimp | Frozen - 150 g
healthy

nuts

gluten free

spicy

بانري تيكا ماساال

جبنة بانري مطهوة بصلصة طامطم حارة

دال تادكا

عدس مطهو مع السمنة والتوابل واألعشاب

آلو غويب

قننبيط مع البطاطس بالكركم والتوابل
 ج٢٠٠ - | مجمد

دجاج بالزبدة

دجاج مطهو يف يخنة طامطم خفيفة مع كاجو

برياين الدجاج

95
110
155

٩٥
١١٠
١٥٥

طبقات من األرز املنكّه مع كاري حار يقدّم مع رايتا بالخضار
 ج١٥٠ - دجاج | مجمد
 ج٢٠٠ - ضأن | طازج
 ج١٥٠ - روبيان | مجمد

 صباحا١٢٫٠٠  ظهرا حتى١٢٫٠٠ حلويات من

DESSERTS | 12PM to 12AM
QAR

ق.ر

Passion Fruit Cheesecake
| 380 Cal
Mango gel with white chocolate whipped ganache

45

٤٥

حلوى الجبنة مع باشن فروت
جل املانغا مع غاناش مخفوقة بالشوكوالته البيضاء

Caramel Crunchy Cake
| 600 Cal
Topped with caramelized almonds and served with Caramel sauce

55

٥٥

 ك٦٠٠ |
حلوى مقرمشة بالكراميل
مغطاة باللوز املقرمش بالسكر تقدّم مع صلصة الكراميل

Umm Ali
| 624 Cal
Arabic bread pudding with almond shavings, milk and sugar

65

٦٥

 ك٦٢٤ |
أم عيل
بودينغ بالخبز العريب مع رقائق اللوز والحليب والسكر

Seasonal Fresh Fruit Platter

| 270 Cal

65

٦٥

Selection of ice cream (price per scoop)
Vanilla | 100 Cal
Strawberry | 120 Cal
Chocolate | 100 Cal

15

١٥

(تشكيلة من اآليس كريم )السعر باملقدار الواحد
 ك١٠٠ | فانيال
 ك١٢٠ | فراولة
 ك١٠٠ | شوكوالته

Creme Brulee | 673 Cal
Macerated berries sugar tuile

45

٤٥

 ك٦٧٣ | كريم بروليه
توت منقوع مع السكر

healthy

nuts

gluten free

spicy

 ك٣٨٠ |

 ك٢٧٠ |

طبق من الفاكهة املوسمية الطازجة

قامئة األطفال

FOR CHILDREN
KID,S BREAKFAST | 6AM TO 12PM

 ظهرا١٢٫٠٠  صباحا حتى٦٫٠٠ الفطور من

Kid,s Selection of Cereals
Served with your choice of milk (full fat, skimmed, almond & soy)

25

ق.ر
٢٥

Kid,s Fresh Fruit Platter
Seasonal selection of sliced fruits

30

٣٠

طبق األطفال من الفواكه املوسمية
تشكيلة موسمية من الفواكه املقطّعة

Kid,s Scrambled Eggs

45

٤٥

بيض األطفال املخفوق

Kid,s Pancakes
Served with Maple syrup, fresh fruits, whipped cream

50

٥٠

بانكيك األطفال
 كرميا مخفوقة، فواكه طازجة،تقدّم مع رشاب القيقب

QAR

KID,S ALL DAY DINING |12PM to 12AM
Child Chicken Nuggets |
Served with French fries

Fresh - 125 g

Crusted Fish Fingers | Frozen Served with French fries
Mini Cheeseburger | Fresh Served with French fries

110 g

30 g

Spaghetti and Meatballs | Fresh -

30 g

Baked Mac and Cheese

healthy

nuts

gluten free

spicy

تشكيلة األطفال من الحبوب
( لوز وصويا، خايل الدسم،تقدّم مع خياركم من الحليب )كامل الدسم

 ليال١٢٫٠٠  ظهرا حتى١٢٫٠٠ وجبات األطفال اليومية من
45

٤٥

ج١٢٥ - ناغتس الطفل | طازج

45

٤٥

 ج١١٠ - أصابع السمك املقرمشة | مجمد

45

٤٥

 ج٣٠ - همربغر صغري بالجبنة | طازج

45

٤٥

 ج٣٠ - سباغتيي مع كرات اللحم | طازج

45

٤٥

معكرونة بالجبنة مخبوزة يف الفرن

تقدّم مع البطاطس املقلية

تقدّم مع البطاطس املقلية

يقدّم مع البطاطس املقلية

NIGHT OWL MENU | 12PM to 6AM

 صباحا٦٫٠٠  ليال حتى١٢٫٠٠ قامئة الطعام الليلية من

SOUP

حساء

QAR
Lentil Soup (V)
Served with lemon wedges and Arabic croutons

45

٤٥

ق.ر

(حساء العدس )ن

يقدّم مع رشائح الليمون الحامض ومعكّبات الخبز العريب املقرمش

مق ّبالت

APPETIZERS
Caesar Salad
Baby gem lettuce, fried capers, herb croutons and shaved parmesan tossed
in Caesar dressing
Topped with rosemary grilled chicken breast | Fresh - 100 g
Topped with gremolata shrimps | Frozen - 50 g

65

٦٥

15
25

١٥
٢٥

 ج١٠٠ -  يضاف اليها صدر دجاج مشوي منكّهة بإكليل الجبل | طازج ج٥٠ -  يضاف اليها روبيان بتتبيلة الحامض والثوم والبقدونس | مجمد-

Cold Mezze Platter (V)
Hummus, moutabel, fattoush, labneh, muhammara, Arabic pickles

55

٥٥

(طبق املازة الباردة )ن

Hot Mezze Platter
| Lamb - frozen - 100 g
Lamb kibbeh, falafel, cheese fatayer, meat sambousek served with tahini dip

55

٥٥

 ج١٠٠ - مجمد- | ضأن
طبق املازةالساخنة
 سمبوسك باللحمة مع صلصة الطحينة، فطائر بالجبنة، فالفل،كبة بلحم الضأن

Onion Rings
Deep fried onions served with harissa aioli

35

٣٥

حلقات البصل
بصل مقيل يقدّم مع صلصة الثوم بالزيت واملايونيز

Buffalo Wings | Frozen - 220 g
Tossed in your choice of hot sauce or BBQ sauce
Served with carrot and celery sticks and French fries

65

٦٥

Mondrian Party Platter |Beef - Fresh - 60 g / Chicken - Frozen - 150 g
Two pieces of sliders, four pieces of chicken wings, portion of
onion rings and French fries

healthy

nuts

gluten free

spicy

125

١٢٥

سلطة سيزار

 مك ّعبات الخبز املقرمش باألعشاب مع رشائح رقيقة من جبنة بارميزان، كيرب مقيل،خس صغري مقرمش
ممزوجة بصلصة سيزار

 مخلالت عربية، مح ّمرة، لبنة، فتوش، متبل،حمص

 ج٢٢٠ - | مجمد

أجنحة الدجاج بافالو

مع خياركم من الصلصة الحارة أو صلصة باربكيو
تقدّم مع أصابع الجزر والكرفس والبطاطس املقيل

 ج١٥٠ -  مجمد-  دجاج/  ج٦٠ -  طازج- طبق موندريان االحتفايل | لحم

 مقدار من، أربع قطع من أجنحة الدجاج،قطعتان من الربغر الصغري
حلقات البصل مع بطاطس مقلية

سندويشات وبرغر

SANDWICHES & BURGERS

All are served with French fries

QAR

ق.ر

Classic Club | Chicken - Fresh - 100 g / Veal becon - Frozen - 30 g
Marinated grilled chicken breast, spring onion omelette, tomato,
veal bacon, lettuce and mayonnaise

95

٩٥

Cheeseburger | Fresh - 105 g
Beef patty, cheddar cheese, spicy mayonnaise, cornichon pickles, lettuce
and tomato

95

٩٥

Chicken Quesadilla | Fresh - 200 g
Cajun spiced chicken, assorted peppers, cheddar cheese, cilantro, jalepeno
and spring onions

65

٦٥

65

٦٥

Sauces
Napolitana
Arrabiata
Alfredo
Special Pink Sauce

gluten free

، طامطم، عجة بيض بالبصل األخرض،صدر دجاج منقوع ومشوي
 خس ومايونيز،بيكون العجل
 ج١٠٥ - برغر بالجبنة| طازج

 خس وطامطم، مخلل الخيار الصغري، مايونيز حارة، جبنة تشيدر،قطعة لحم بقري مفروم

 ج٢٠٠ - | طازج
كيساديا بالدجاج
 فلفل حار مع بصل أخرض، كزبرة خرضاء، جبنة تشيدر، فلفل مشكّل،دجاج منكّهة بالكاجون

سباغيتي أو بيني
تقدّم مع خياركم من

الصلصات

نابوليتانا
أرابياتا
ألفريدو
صلصة وردية خاصة

Topped with
Vegetables
Chicken | Fresh - 50 g
Bolognese | Frozen - 150 g
Prawns | Frozen - 50 g

nuts

| كلوب كالسييك

مع رشائح جبنة بارميزان

Topped with grated Parmesan

healthy

 ج٣٠ -  مجمد-  لحم عجل/  ج١٠٠ -  طازج- دجاج

باستا

PASTA

Spaghetti or Penne Pasta
Served with your choice of

تقدّم مع البطاطس املقلية

10
15
20
25

spicy

١٠
١٥
٢٠
٢٥

إضافة

الخضار
الدجاج
 ج١٥٠ - بولونيز | مجمد
 ج٥٠ - الروبيان | مجمد
 ج٥٠ - | طازج

QAR

ق.ر

أطباق رئيسية

MAIN COURSES
Chicken Biryani
| Frozen - 130 g, 150g
Flavoured rice layered with spicy chicken curry, served with vegetable raita
Mix Grill | Chicken - Frozen - 100 g / Beef - Frozen - 150 g / Lamb - Frozen - 120 g/
Lamb Kofta - Fresh - 120 g
Shish taouk, lamb chop, beef kebab, lamb kofta, grilled tomato,
arugula salad, garlic sauce

 ج١٥٠ ,  ج١٣٠ - | مجمد

95

٩٥

185

١٨٥

Seasonal Fresh Fruit Platter

| 270 Cal

Selection of ice cream (price per scoop)
Vanilla | 100 Cal
Strawberry | 120 Cal
Chocolate | 100 Cal

healthy

nuts

gluten free

spicy

 يقدّم مع رايتا بالخضار،طبقات من األرز املنكّه مع كاري الدجاج الحار

 ج١٢٠ -  طازج-  ضأن كفتة/  ج١٢٠ -  مجمد-  ضان/  ج١٥٠ -  مجمد-  لحم/  ج١٠٠ -  مجمد- مشاوي مشكّلة | دجاج

 صلصة الثوم، سلطة الجرجري، طامطم مشوية، كفتة لحم الضأن، كباب اللحم البقري، ضلع الضأن،شيش طاووق

حلويات

DESSERTS
Umm Ali
| 624 Cal
Arabic bread pudding with almond shavings, milk and sugar

برياين الدجاج

 ك٦٢٤ |

أم عيل

بودينغ بالخبز العريب مع رقائق اللوز والحليب والسكرر

65

٦٥

65

٦٥

15

١٥

 ج٢٧٠ |

طبق من الفواكه املوسمية الطازجة

(تشكيلة من اآليس كريم )السعر باملقدار الواحد

 ج١٠٠ | فانيال

 ج١٢٠ | فراولة
 ج١٠٠ | شوكوالته

BEVERAGE SELECTION

تشكيلة املرشوبات

SODAS

مرشوبات الصودا

QAR
25

Pepsi
Diet Pepsi

25

7Up

25

Mirinda

25

Sprite

25

Ginger Ale

25

Club Soda

25

Tonic Water

25

Red Bull

40

Red Bull Sugarfree

40

ق.ر
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٤٠
٤٠

بيبيس
دايب بيبيس
سفن آب
مرييندا
سربايت
جنجر إيل
كلوب صودا
ماء التونيك
رد بول
رد بول خال من السكر

قهوة وشاي

COFFEE & TEA
Latte

30

Cappuccino

30

Macchiato

30

Americano

30

Turkish Coffee

30

Tea
(Earl Grey, English Breakfast, Moroccan Mint, Jade Sword Green,
Chamomile, Jasmine)

30

Green Tea

30

Hot Chocolate

30

٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠

التيه
كابوتشينو
ماكياتو
قهوة أمريكية
قهوة تركية
ابريق شاي
( الياسمني، بابونج/جيد سوارد أخرض/ شاي مغريب بالنعناع/إنغليش بريكفاست/)ايرل غراي
شاي أخرض
شوكوالته ساخنة

JUICES
Fresh Juice
(Orange, Pineapple, Watermelon, Carrot, Lemon & Mint, Grapefruit)
Canned Juice
(Apple, Tomato, Cranberry, Mango, Lychee)

QAR
30
20

ق.ر
٣٠

عصري
عصري طازج

(  جريب فروت/  ليمون حامض ونعناع/  جزر/  بطيخ أحمر/  أناناس/ ) برتقال

٢٠

عصري معلّب

(  ليتشيه/  مانغا/  توت بري/  طامطم/ ) تفاح

مـــــــاء

WATER
Evian (330ML)

25

Evian (750ML)

35

Badoit (330ML)

25

Badoit (750ML)

35

Al Rayyan (500ML)

15

Al Rayyan (1.5L)

25

٢٥
٣٥
٢٥
٣٥
١٥
٢٥

(  ملل٣٣٠) إيفيان
(  ملل٧٥٠) إيفيان
(  ملل٣٣٠) بادوا
(  ملل٧٥٠) بادوا
(  ملل٥٠٠) الريان
(  ل١٫٥) الريان

SPARKLING WINE &
CHAMPAGNE

QAR
Glass Bottle

Tintoretto Prosecco

110

550

Veuve Clicquot

340

1700

SPIRITS
VODKA
Absolut Blue

QAR
Shot Bottle
75

1350

Belvedere

105

2000

Grey Goose

105

2100

WINE
GIN
WHITE

Gordon’s

65

1275

Miguel Torres, Viña Esmeralda

75

375

Bombay Sapphire

65

1275

Mud House Sauvignon Blanc

85

425

Tanqueray 10

90

1650

115

575

Oyster Bay Chardonnay

TEQUILA

RED
85

425

Mud House Pinot Noir

110

550

Columbia Crest, Horse Heaven Hills

120

595

Kaiken Malbec

ROSE
Sauvion & Fils, Rose d’Anjou
Whispering Angel

BEER

75

375
675
QAR

Jose Cuervo (Gold / Silver)
Patron Cafe XO

65

1150

105

1450

RUM
Bacardi Blanco

65

1250

Malibu

55

800

WHISKEY
Jameson

65

1110

Johnnie Walker Red Label

65

1150

Heineken

60

Jack Daniels

75

1450

Corona

60

Chivas Regal 12 YO

95

1850

Budweiser

60

Johnnie Walker Black Label

95

1750

Johnnie Walker Blue Label

370

6550

BRANDY

QAR
Shot Bottle

Hennessy VS

85

1600

Sambuca

65

900

Jagermeister

65

1250

Bailey’s

75

1350

LIQUEURS

COCKTAILS

QAR

Bullfrog

115

Long Island Ice Tea

115

Kir Royale

85

Dry Martini

75

Aperol Spritz

75

Blue Lagoon

75

Old Fashion

75

Negroni

75

Manhattan

75

Cosmopolitan

75

Tequila Sunrise

75

Mai Tai

75

White Sangria

75

Red Sangria

75

Mojito

75

Bloody Mary

75

Margarita

75

Mimosa

75

ميني بار
سكاكر لزجة
شوكوالته توبلرون صغرية
سكاكر إم إند إم
كاجو
سكاكر هالمية
بسكويت بحبات الشوكوالته
مقرمشات
بريتزلس

بيبيس
دايب بيبيس
سفن آب
بادوا
إيفيان
ماء التونيك
عصري فواكه
رد بول
رد بول دايت

حقيبة إسعافات أولية
تشكيلة أجهزة شحن

سكاكر وأطايب

مرشوبات خفيفة

متفرقات

MINI BAR
ر.ق
٥٠
٤٠
٤٥
٤٠
٥٠
٤٥
٣٥
٣٥

QAR

NIBBLES

50

Gummy Bears

40

Mini Toblerone

45

M&M’s

40

Cashew Nuts

50

Jelly Beans
Chocolate Chip Cookies

35

Chips

35

Pretzels

45

SOFT DRINKS

٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٢٥
٣٠
٤٠
٤٠
٧٥
٧٥

25

Pepsi

25

Diet Pepsi

25

7Up

25

Badoit

25

Evian

25

Tonic Water

30

Fruit Juice

40

Red Bull

40

Red Bull Sugarfree

OTHERS
75
75

S.O.S Kit
Power Kit

MINI BAR
WHITE WINE

QAR
175

Bouchard Ainé & Fils, Chablis

RED WINE
175

Bouchard Ainé & Fils, Beaujolais

CHAMPAGNE
450

Laurent Perrier

SPIRITS
Bombay Shappire

70

Absolut
Bacardi

70
70

Chivas Regal

70

Jack Daniel's

70

BEER
Corona

60

Heineken

60

اللحم  :امريكا  ،اسرتاليا
الدجاج  :امريكا  ،الربازيل
الجمربي والقريدس  :فيتنام
الساملون  :نورواي
السمك  :عامن

Meat : USA , Australia
Chicken : USA , Brazil
Prawns & Shrimp : Vietnam
Salmon : Norway
Fish : Oman

