
ENJOY OUR ON-DEMAND PRIVATE BARBECUE
PREPARED AT THE COMFORT

OF YOUR OWN VILLA



FAMILY MENU

Pre-order 24 hours prior
(Minimum 4 Guests)

Order your Family Menu, 
specify the time and enjoy it 

from the comfort of your own Villa.



Please inform our team of any allergies or dietary requirements.
All prices in QAR

Appetizers Appetizers 
Cold Mezzeh

Pistachio hummus, carrot moutabal,
fattoush, tabbouleh, warak enab, Arabic 

bread

Hot Mezzeh
Meat kibbeh, baked tahina cauliflower,

sambousek, fatayer, makanec

Main Courses Main Courses 
Lamb Majboos

King Prawns Saloona

Butter Chicken Curry

Sides & Sauces
Paratha, basmati rice, 

grilled vegetables

DessertsDesserts
Seasonal Sliced Fruit

Mohalabiyah

Tiramisu

Cake & Brownie Bites

Um Ali
         

265 per person | Food only
345 per person | With beverage



RESORT
FAMILY MENU

Pre-order 24 hours prior
(Minimum 4 Guests)

Order your Family Menu, 
specify the time and enjoy it 

from the comfort of your own Villa.



Please inform our team of any allergies or dietary requirements.
All prices in QAR

Appetizers Appetizers 
Cold Mezzeh

Hummus, labneh, moutabal,
fattoush, tabbouleh, warak enab, 

Arabic bread

Hot Mezzeh
Meat kibbeh, cheese rakakat, sambousek, 
fatayer, makanec, baked tahina cauliflower

Main Courses Main Courses 
Mixed Grill

Shish tawook, lamb kofta,
lamb cutlets, minute steak 

Vegetable Biryani  

Butter Chicken Curry  

Gulf Lobster 

King Prawns

Sides & Sauces
Basmati rice, grilled vegetables,

lemon butter sauce, pepper corn sauce

DessertsDesserts
Seasonal Sliced Fruit

Mohalabiyah

Tiramisu

Cake & Brownie Bites

Um Ali
         

350 per person | Food only
430 per person | With beverage



BBQ MENU

Pre-order 24 hours prior
(Minimum 6 Guests)



Please inform our team of any allergies or dietary requirements.
All prices in QAR

Arabic BBQ Arabic BBQ 

SALADS

Tabbouleh, fattoush, moutabal,
baked tahina cauliflower, 
hummus, baba ganoush, 

muhammara, Arabic bread

MEATS & CO.

King prawns, grilled hammour, 
beef shashlik, shish tawook, 

lamb kofta, lamb chops,
baked potatoes, sour cream, 

kabsa rice, subz til kebab, 
grilled vegetables

SWEETS & FRUIT

Baklava, halawa, mohalabiyah, 
basbousa, um ali, fruit salad

428 per person | With beverage



Please inform our team of any allergies or dietary requirements.
All prices in QAR

Western BBQ Western BBQ 

SALADS

Mixed leaves, sprouts, grated carrots, 
sweet corn, red beans, bell pepper, 

tomato, cucumber, pasta salad,
Bavarian potato salad, coleslaw, 

thousand island,  
blue cheese, orange dressing,
Italian vinaigrette, baguette

MEATS & CO.

King prawns, grilled salmon, 
peppered sirloin steaks,

marinated chicken, lamb chops, 
stuffed peppers, baked potatoes, 

sour cream, smoked rice,
grilled vegetables, gravy jus, 

cafe de Paris butter

SWEETS & FRUIT

Cinnamon-sugar caramelized pineapple 
rings, lemon panna cotta, tiramisu,

bread pudding, carrot cake bites

438 per person | With beverage



Please inform our team of any allergies or dietary requirements.
All prices in QAR

Resort Signature BBQ Resort Signature BBQ 

SALADS

Tabbouleh, fattoush, mixed leaves, 
sprouts, grated carrots, sweet corn, 

red beans, bell peppers, tomato, cucumber, 
thousand island, balsamic vinaigrette, 
caprese salad, Greek salad, moutabal, 

hummus, baba ganoush, muhammara ,
Arabic bread, focaccia

MEATS & CO.

Butter lobster, king prawns, grilled salmon, 
grilled hammour, peppered wagyu steaks,

beef shashlik, shish tawook, 
marinated chicken, lamb kofta, lamb 

chops, stuffed peppers, baked potatoes,
sour cream, smoked rice,

grilled vegetables, gravy jus, 
cafe de Paris butter

SWEETS & FRUIT

Cinnamon-sugar caramelized pineapple 
rings, lemon panna cotta, tiramisu, 
carrot cake bites, baklava, halawa, 

mohalabiyah, basbousa, um ali, fruit salad

778 per person | With beverage



إستمتع 
بخدمة املشاوي يف فلتك الخاصة



قامئة عائلية

للطلب املسبق )24 ساعة(
)4 ضيوف كحد أدىن(

إستمتع بخدمة القامئة العائلية
يف فلتك الخاصة



يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري  

املقبالتاملقبالت
املازة الباردة

حمص مع الفستق ، متبل بالجزر ،
فتوش ، تبولة ، ورق عنب ،  خبز عريب

املازة الساخنة
كبة مقلية ، قرنبيط بالطحينة ،

سمبوسك ، فطاير ، مقانق

األطباق الرئيسّيةاألطباق الرئيسّية
مجبوس لحم

صالونة ملك الروبيان

كاري الدجاج بالزبدة

املقبالت والصلصات
باراثا ، أرز بسمتي ، 

خرضوات مشوية

احللوياتاحللويات
فاكهة مقطعة موسمية

مهلبية

ترياميسو

كعكة وبراوين بايتس

ام عيل

265 لشخص واحد | طعام فقط
345 لشخص واحد | مع مرشوب



قامئة
املنتجع العائلية 

للطلب املسبق )24 ساعة(
)4 ضيوف كحد أدىن(

إستمتع بخدمة قامئة املنتجع العائلية
يف فلتك الخاصة



يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري  

املقبالتاملقبالت
املازة الباردة

حمص ، لبنة ، متبل ،
 فتوش ، تبولة ، ورق عنب ، خبز

املازة الساخنة
كبة مقلية ، رقاقات جبنة ، سمبوسك ، 

فطاير ، مقانق ، قرنبيط بالطحينة

األطباق الرئيسّيةاألطباق الرئيسّية
مشاوي مشكلة

شيش طاووق ، كفتة، كستالتة غنم ، 
رشائح لحم رفيعة

برياين بالخضار

كاري الدجاج بالزبدة

كركند

ملك الروبيان

املقبالت والصلصات
أرز بسمتي ، خرضوات مشوية ، 

صلصة الليمون بالزبدة ، صلصة الفلفل والذرة

احللوياتاحللويات
فاكهة مقطعة موسمية

مهلبية

ترياميسو

كعكة وبراوين بايتس

ام عيل

350 لشخص واحد | طعام فقط
430 لشخص واحد | مع مرشوب



قامئة املشاوي

للطلب املسبق )24 ساعة(
)6 ضيوف كحد أدىن(



يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري  

املقبالتاملقبالت

السلطات

تبولة ، فتوش ، متبل ،
قرنبيط بالطحينة ، حَمص ، 

بابا غنوج ، محمرة ، خبز

األطباق الرئيسية

ملك الروبيان ، هامور مشوي ،  
لحم بقري شاشليك ، 

شيش طاووق ، كفتة لحم العجل ، 
قطع لحم العجل ،

بطاطا مشوية ، الكرمية الحامضة ، 
أرز كبسة ، صبز تل كباب ، خضار مشوية

الحلويات والفواكه

بقالوة ، حالوه ، مهلبيَة ، بسبوسة ، 
أم عيل ، سلطة فواكه

428 لشخص واحد | مع مرشوب



يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري  

املشاوي الغربيةاملشاوي الغربية

السلطات

سلطة خرضاء ، الكرنب ، جزر مبشور ، 
ذرة حلوة ، فاصوليا حمراء ، فلفل ، 
 طامطم ، خيار ، سلطة املعكرونة ، 

سلطة البطاطس البافارية ، 
سلطة امللفوف باملايونيز ،  

صلصة ثاوزند ايالند ، جنب أزرق ، صلصة الربتقال ،
 صلصة الخل اإليطالية ، الرغيف الفرنيس

األطباق الرئيسية

ملك الروبيان ، ساملون مشوي ، 
رشائح لحم الخارصة بالفلفل ، 

دجاج متبل ، رشائح لحم العجل ،
 فلفل محيش ، بطاطا مشوية ، 

الكرمية الحامضة ، أرز مدخن ، 
خضار مشوية ، صلصة املرق ، 

زبدة كافيه دو باريس

الحلويات والفواكه

حلقات األناناس بالكراميل والقرفة ،
ليمون بانا كوتا ، ترياميسو ،

بودنغ الخبز ، قطع من كعكة الجزر

438 لشخص واحد | مع مرشوب



يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري  

املشاوي اخلاصة باملنتجعاملشاوي اخلاصة باملنتجع

السلطات

تبولة ، فتوش ، سلطة خرضاء ، 
كرنب ، جزر مربوش ، ذرة حلوة ،

فاصوليا حمراء ، فلفل ، طامطم ، خيار ، 
صلصة ثاوزند ايالند ، صلصة البلسميك ،
سلطة كابريس ، سلطة يونانية ، متبل ،

حمص ، بابا غنوج ، محمرة ،
خبز ، فوكاتشيا

األطباق الرئيسية

كركند بالزبدة ، ملك الروبيان ، ساملون مشوي ، 
هامور مشوي ، رشائح لحم واغيو بالفلفل ،

لحم بقر ، شيش طاووق ، فخذ دجاج متبل ، كفتة لحم 
العجل ، قطع لحم العجل ، فلفل محيش ، 

بطاطس مشوية ، كرمية حامضة ، أرز مدخن ، 
خضار مشوية ، صلصة املرق ، زبدة كافيه دو باريس

الحلويات والفواكه

حلقات األناناس بالكراميل والقرفة ،
بانا كوتا بالليمون ، ترياميسو ، قطع كيك الجزر ،

بقالوة ، حالوة ، مهلبية ، بسبوسة ، 
أم عيل ، سلطة فواكه

778 لشخص واحد | مع مرشوب


