


NESMA          48

Garden lime, green apple, 
artisan cinnamon syrup, ginger ale, 
cinnamon-bark haze

All prices are in Qatari Riyal
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AISHA         48

Rose water, rosemary-raspberry tincture, 
hand-pressed lime juice, fizzy lemonade

All prices are in Qatari Riyal
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TEA-HAL           48

Black tea infused with cardamom, 
artisan spice elixir, caramel, almond milk

All prices are in Qatari Riyal
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TAJ          48

Spice fused date and salted almond syrup, 
lime drops, aranciata 

All prices are in Qatari Riyal
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AL NAEEM          48

Salwa date molasses, chocolate seasoning,
orange pulp, pistachio ice cream, 
almond milk

All prices are in Qatari Riyal
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MAGHIB          48

Hand pressed citrus juice, 
artisan peach-hazelnut syrup, 
caramel roasted hazelnuts, Arabic spices

All prices are in Qatari Riyal
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MASA          48

Watermelon, pineapple, hand-pressed 
lime juice, wild basil, activated charcoal

All prices are in Qatari Riyal

Ze
ro

 C
oc

kt
ai

ls



AUTHENTICALLY ARABIC 

Hummus & Tahini         38
Chickpeas, sesame paste, lemon juice 

Fattoush              38
Tomato, cucumber, lettuce, crispy Arabic
bread, lemon juice, olive oil, sumac 

Cheese Sambousek           42
Savory crusty pastries, akawi, feta cheese 

Meat Sambousek           42
Savory crusty pastries, minced lamb, 
pine seeds

Fried Kibbeh             42
Bulgur fritters, minced beef, pine seeds

Warak Enab              38
Vine leaves, rice, tomatoes, green onions,
mint, parsley

All prices are in Qatari Riyal



BIGGER BITES

Signature Shawarma    48
Marinated chicken shawarma, coriander, 
mint, saj wrap

Wagyu Sliders      78
Soft potato buns, wagyu beef patties,
foie gras, melted Swiss cheese, 
truffle mayonnaise

The Sandwich Collection    62
by Nesma Lounge      
Chicken sandwich, cucumber sandwich, 
smoked salmon sandwich with cream cheese,
grilled vegetables, pesto, butter toast, 
sakura cress 

Nesma Fries   28
Zaatar or cajun spiced

SAVOURY SALADS

Chicken Caesar Salad      58
Grilled chicken breast, crispy lettuce hearts,
eggs, anchovy dressing, croûtons,
sundried tomatoes, parmesan

Quinoa Salad       58
Quinoa, poached salmon, green asparagus,
grilled peppers, roasted zucchini, honey dressing

All prices are in Qatari Riyal



NESMA DELIGHTS   48

Crunchy & Creamy Choux Pastries 

Nesma Coffee Cake   

Panna Cotta  

Authentic Citrus Baba   

Tiramisu Goes Big    

Sweet Cannoli   

Signature Brownie    

Ice Cream (Flavors Of The Day) 

CRAFTED LEMONADES  48

Pomegranate 

Strawberry

Passion Fruit

Blueberry 

NESMA JUICES   38

Watermelon

Pineapple

Orange

Lemon & Mint 

All prices are in Qatari Riyal



COFFEES

Americano          28
Decaffeinated Americano       32
Espresso           28
Espresso Double         32
Cortado           32
Cappuccino          32
Café Latté          32
Date Latté          38
Affogato           38
Turkish Coffee          28
Arabic Coffee Dallah          58

ICED COFFEES       32

Classic

Hazelnut

Vanilla

Mocha

Espresso Tonic

Salwa Dates

All prices are in Qatari Riyal



TEAS      28

Rose With French Vanilla  

Supreme Ceylon Single Origin  

The Original Earl Grey  

Green Tea With Jasmine Flowers   

Ceylon Young Hyson Green Tea   

Moroccan Mint Green Tea   

Ceylon Cinnamon Spice Tea   

Pure Peppermint Leaves   

Pure Chamomile Flowers  

Brilliant Breakfast   

Ceylon Silver Tips White Tea   

Sencha Green Extra Special   

Single Estate Darjeeling

Fresh Herbal Infusions

Daily Selection

ICED TEAS       28

Classic

Peach

Passion Fruit

All prices are in Qatari Riyal



BOTTLED WATER

Still

Acqua Panna 250 ml        28
Acqua Panna 1000 ml         40
Evian 330 ml        28
Evian 750 ml        40
Al Rayyan 330 ml        24
Al Rayyan 750 ml        34

Sparkling

San Pellegrino 250 ml        28
San Pellegrino 1000 ml       40
Badoit 330 ml        28
Badoit 750 ml        40

SOFT DRINKS      

Coca Cola, Sprite, Tonic, Ginger Ale 18
San Pellegrino Aranciata       28
San Pellegrino Limonata      28
San Pellegrino Aranciata Rossa    28

All prices are in Qatari Riyal





48 نسمة   

ليمون أخضر ، تفاح أخضر ، 
شراب قرفة ، جنجر أيل ، ضباب قرفة 

جميع األسعار بالريال القطري

ل
تي

ك
مو



48 عيشة   

ماء الورد ، صبغة إكليل الجبل ، توت العليق ، 
 عصير الليمون ، عصير ليمون غازي

جميع األسعار بالريال القطري

ل
تي

ك
مو



48 شاي هال   

شاي أسود مع الهيل و التوابل 
 والكراميل وحليب اللوز 

جميع األسعار بالريال القطري

ل
تي

ك
مو



48 تاج   

التمر المخلوط بالبهارات وشراب اللوز المملح ، 
قطرات الليمون ، أرانشاتا 

جميع األسعار بالريال القطري

ل
تي

ك
مو



48 النعيم   

تمر سلوى ، شوكوالتة ، لب برتقال ، 
آيس كريم فستق ، حليب لوز

جميع األسعار بالريال القطري

ل
تي

ك
مو



48 المغيب   

عصير الحامض ، شراب الخوخ والبندق ، 
بندق محمص بالكراميل ، بهارات عربية 

جميع األسعار بالريال القطري

ل
تي

ك
مو



48 مساء   

بطيخ ، أناناس ، عصير ليمون ، 
ريحان بري ، فحم منشط 

جميع األسعار بالريال القطري

ل
تي

ك
مو



القائمة العربية  

38 حمص وطحينة   
حمص ، طحينة ، عصير ليمون

38 فتوش     
طماطم ، خيار ، خس ، خبز عربي مقرمش ، 

عصير ليمون ، زيت زيتون ، سماق

42 سمبوسك جبن   
معجنات مقرمشة ، عكاوي ، جبنة فيتا

42 سمبوسك لحم     
معجنات مقرمشة ولحم مفروم وبذور صنوبر

42 كبة مقلية   
فطائر البرغل ، لحم مفروم ، صنوبر

38 ورق عنب     
ورق عنب ، أرز ، طماطم ، بصل أخضر ، 

نعناع ، بقدونس

جميع األسعار بالريال القطري



وجبات خفيفة  

48 شاورما الشيف المميز   
شاورما دجاج متبلة ، كزبرة ، نعناع ، راب صاج

78 ساليدر واغيو     
خبزة البرغر، فطائر لحم الواغيو ، كبد األوز ،

جبنة سويسرية ذائبة ، كمأة المايونيز

62 مجموعة الساندويتش من نسما الونج   
سندويتش دجاج ، سندويتش خيار ، 

سندويتش سلمون مدخن مع جبنة كريمية ، 
خضروات مشوية ، بيستو ، توست بالزبدة ، 

ساكورا كريس

28 بطاطاس النسمة     
زعتر أو كاجون متبل

السلطات 

58 سلطة سيزر بالدجاج   
صدر دجاج مشوي ، قلوب خس مقرمش ، 

بيض ، صلصة األنشوفة ، كروتون ، 
طماطم مجففة ، بارميزان

58 سلطة الكينوا     
الكينوا والسلمون المسلوق والهليون األخضر،

فلفل مشوي ، كوسة محمصة ، صلصة العسل

جميع األسعار بالريال القطري



48 مأكوالت نسما   

معجنات شو كرانشي مع الكريمة  
كعكة القهوة نسمة   

بانا كوتا      
بابا بالحمضيات    

تيراميسو    
حلو الكانيلوني    

براوني    
آيس كريم )نكهات اليوم(

48 الليموناضة     

رمان
الفراولة

ماراكويا
توت بري

38 عصير نسمة      

بطيخ
أناناس
برتقال

الليمون الطازج النعناع

جميع األسعار بالريال القطري



32 قهوة مثلجة    

كالسيك
بندق

فانيال
موكا

اسبريسو تونيك
تمر سلوى

قهوة

28 أمريكانو     
32 أمريكانو بدون كافيين    
28 اسبريسو    
32 إسبرسو مزدوج     
32 كورتادو    
32 كابوتشينو    
32 التيه كافيه    
38 التيه تمر    
38 أفوجاتو    
28 قهوة تركية    
58 دلة قهوة عربية   

جميع األسعار بالريال القطري



28 شاي مثلج     

كالسيك
خوخ

ماراكويا

28 شاي      

روز مع الفانيليا الفرنسية
سوبريم سيالن اصل واحد

إيرل جراي األصلي
شاي اخضر مع زهور الياسمين

شاي أخضر: سيالن يونغ هايسون
شاي أخضر مغربي بالنعناع

شاي القرفة السيالني
أوراق النعناع النقية
زهور البابونج النقية

شاي أحمر برلينت بريك فاست
شاي األبيض سلفر تيبس

شاي أخضر سنشا
دارجيلينغ

منقوعة األعشاب الطازجة
االختيار اليومي

جميع األسعار بالريال القطري



مياه

مياه عادية
28 اكوا بانا حجم صغير    
40 أكوا بانا حجم كبير      
28 إيفيان حجم صغير    
40 إيفيان حجم كبير    
24 الريان حجم صغير     
34 الريان حجم كبير    

مياه غازية
28 سان بيليغرينو حجم صغير    
40 سان بيليغرينو حجم كبير    
28 بادوا حجم صغير      
40 بادوا حجم كبير    

مشروبات غازية

18 كوكا كوال ، سبرايت ،    
ماء التونيك ، جنجر أيل 

28 سان بيليغرينو أرانشاتا   
28 سان بيليغرينو ليموناتا   
28 سان بيليغرينو أرانشاتا روسا   

جميع األسعار بالريال القطري


