IN-ROOM
DINING MENU

In-Room Dining menu offerings are available 24/7
in the privacy and comfort of your own room.

To place your order, dial 2 from your
Guest room phone.
You may also WhatsApp your order by
tapping on the following link:
https://wa.me/97455861547

Ramadan Nights
Like nowhere else
In-Room Dining
Enjoy a celebration of
authentic flavours steeped in
the spirit of the Holy Month
with our tailored Iftar &
Suhoor menu.
Pre-booking is required.

Suhoor Menu

Room Only - QAR 128 per person
Room with Breakfast -- Included

Falafel Sandwich
Tahina, Pickles
Foul Medammes
Hard Boiled Egg
Bakery Basket
Selection of Jams, Honey, Butter
Choice of Fresh Juice
Laban
Selection of Freshly Brewed Coffee or Tea

For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team

Iftar Menu
Date

Majool Seedless

Drinks

Laban, Jallab, Amar Al Din

Soup

Lentil Soup, Croutons, Lemon

Selection of Mezzeh

Hummus Bil Dukkah, Mutabal,
Rocca Salad with Goat Cheese & Fig,
Tabbouleh, Baba Ghannouj, Warak Enab,
Marinated Olives, Mixed Pickles,
Sourdough Manaeesh
(Zaatar, Plain, Akawi Cheese)

Hot Mezzeh

Mixed Sambousek, Lamb Kebbeh, Lamb Sujuk,
Pomegranate Molasses & Tahina Sauce

Main Course

Braised Lamb Shank Majboos
Chicken Moghrabieh, Yoghurt
Fish Sayadieh
Saffron Rice
Buttered Vegetables

Dessert

Pistachio Cherry Cake
Chocolate Pecan Brownie
Vanilla Caramel Choux
Mohalabiyah
Assorted Baklava
Rose Luqaimat
Fruit Platter

QAR 220 / Person
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team

Breakfast
INCLUDED

WESTERN 			

128

2 eggs any style, veal bacon,
chicken sausage, hash brown,
grilled tomato, sautéed mushrooms,
baked beans, bakery basket,
selection of jams, honey and butter,
bircher muesli, seasonal fresh fruit (G/D/N)
Served with your choice of fresh juice and
your choice of freshly brewed coffee or
tea selection
ARABIC 			

138

Foul medames, falafel, pickles,
tahini, shakshuka, labneh, selection of raw
vegetables, grilled halloumi, bakery basket,
seasonal fresh fruit (D/G/V)
Served with your choice of fresh juice and
your choice of freshly brewed coffee or
tea selection
KIDS 			

32

Kids breakfast platter
French toast, pancake, waffle, maple syrup

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

ALL-DAY

Dining
MENU

COLD MEZZEH PLATTER (D/G) 		

88

Hummus, labneh, moutabal, fattoush,
tabbouleh, warak enab, Arabic bread
HOT MEZZEH PLATTER (G/N) 		

98

Kibbeh, cheese rakakat, sambousek,
makanek, fatayer
SOUPS
Udon chicken soup (G)			

58

Arabic lentil soup, toasted pita (G/VE) 		

58

SALADS
Garden greens (VE) 			

58

Caprese (D/V) 			

82

Caesar salad (G/V/D) 				

68

Add dukkah crusted chicken 		

88

Add citrus-sumac prawns (SF) 		

118

Tramonto salad (SF) 				
Prawns, fennel, apple, pomegranate,
charred orange dressing

118

SNACKS
Vegetarian kebab (V) 			

58

Spicy BBQ wings (G) 			

78

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

SANDWICHES & BURGERS

All items are served with fries & condiments

Vegetable focaccia (G/V) 			
78
Grilled zucchini, eggplant, roasted peppers,
pesto, and black olive focaccia
78
Club sandwich (G) 			
Chicken, lettuce, turkey ham, tomato, egg

Shawarma wrap (G) 			
Marinated chicken, baked pita wrap,
coriander, mint

68

88
Big beef burger (G/D) 			
Coleslaw, tomato, cheese, grilled pineapple,
red pepper, chipotle sour cream sauce,
fried onion

Signature chicken (G/D) 		
Honey glazed grilled pineapple,
butter milk fried chicken, exotic slaw,
smoked paprika harissa mayo

88

PIZZA
Carnivore (G/D)			
Pepperoni, turkey ham, beef bresaola,
veal sausage

86

72
Margherita (G/D/V)) 			
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, basil

Diavola (G/D) 			
Beef pepperoni, chili, parsley

78

Pollo & brie (G/D)			
Grilled chicken, brie, bell peppers pesto

86

THE MAINS
Pasta al pesto (G) 			

78

Fettuccine al pomodoro (G) 			

78

Butter chicken curry (G/D/N) 			

78

Arabic mixed grill (G/N) 			
Shish tawook, shish kebab, lamb kofta,
lamb cutlet, Arabic rice, garlic

178

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

FROM THE GRILL

All grilled items are served with your choice of
sauce and side dish

Lemon thyme chicken breast			

98

Australian lamb chops (4pcs) 		

178

Grass fed sirloin (250g) 			

218

Grass fed tenderloin (200g) 			

248

King prawns (5pcs) (SF) 			

248

Norwegian salmon (SF) 		

168

Choice of sauces
Green peppercorn, café de Paris butter
(V/D), chimichurri (VE), lemon butter (V),
gravy jus
Choice of sides
French fries, steamed rice, French beans,
grilled vegetables, green asparagus
SALWA SIGNATURE DISHES
Stuffed aubergine (D/V) 			
95
Vegetable ratatouille, pesto, mozzarella,
parmesan, cheese sauce
Signature chicken biryani (N/D) 		

98

SWEETS
Seasonal sliced fruits (VE) 		

56

Tiramisu (V/D/G) 		

56

Um ali (D/G/N) 		

56

Double chocolate praline cake (G/N/V/D) 56
Chocolate cake, hazelnut praline, tuile
Crème brulee (D/V/N) 		

56

Pistachio & mohalabiyah (D/G/N) 		
Pistachio cake, mohalabiyah cream,
saffron syrup, pistachio pastry cream,
coconut tuile

56

Russian honey cake (G/D) 		
Medovik sponge, honey, cream cheese,
star anise meringue

56

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

TASTE HILTON'S NEXT BIG THING

BELLE PROVENCE CAKE
A creation by Ankit Rajak, winner of 2021
Flavour & Flair competition

BELLE PROVENCE						
Named Belle Provence, this exquisite
creation is a real explosion of tantalizing
Valrhona Dulcey chocolate, apricot and
almond flavours from the French Provence
with a variety of textures to create a moment
of pure indulgence.
Created by Ankit, Chef de Partie at the
Hilton Salwa Beach Resort and Villas, he was
inspired by his Grandma and her love for
growing fresh fruits, herbs and vegetables.
Click to watch Ankit’s video

All prices are in Qatari Riyal

48

Children’s
MENU

CHILDREN’S BREAKFAST
Choice of cereals, milk (G/D) 			

28

Nutella toast, banana, hazelnuts (G/D/N) 28
Pancake, maple syrup (G/D) 			

28

Egg any style, chicken sausage 			

28

LUNCH & DINNER
Egg drop soup, chicken, corn 			

28

Vegetable fried rice (V) 			

38

Kids pizza margherita (G/D/V) 			

38

Kids pizza pepperoni (G/D) 			

48

Mac & cheese (G/D/V) 			

48

Spaghetti, meatballs, tomato sauce (G)

48

Chicken tenders (G) 			

48

Kids burger (G) 				

48

Marinated grilled chicken breast 			
(with 1 side order)

42

Fish & chips (G/SF) 			

48

SIDE DISHES (Choice of 1)

28

French fries (VE)
Grilled or steam vegetables (VE)
Mashed potatoes (D/V)
Plain rice (VE)
SWEETS
Warm chocolate brownie (G/D/N) 		

38

Fruit salad (VE) 		

38

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

Drinks

& REFRESHMENTS

COFFEE
Espresso 		

28

Double espresso 		

32

Café latte 		

32

Cappuccino 		

32

Americano 		

28

TEAS 			

28

Rose with French vanilla
Supreme ceylon single origin
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

All prices are in Qatari Riyal

WATER
Still
Acqua Panna 250ml 		

28

Acqua Panna 1000ml 			

40

Evian 330ml 			

28

Evian 750ml 			

40

Al Rayyan 330ml 			

24

Al Rayyan 750ml 			

34

Sparking
San Pellegrino 250 ml 			

28

San Pellegrino 1000 ml 			

40

Badoit 330 ml 			

28

Badoit 750 ml 			

40

SOFT DRINKS
Coca-cola, Fanta, Sprite, Diet Coke 		

18

San Pellegrino Aranciata 			

28

San Pellegrino Limonata 			

28

San Pellegrino Aranciata Rossa 			

28

FRESH JUICES 			

38

Orange
Pineapple
Watermelon
BLENDED DETOX JUICES 			
Pineapple, apple, lemon, ginger
Carrot, green apple, lemon, ginger
Cucumber, basil, lemon
Banana, mixed berries

All prices are in Qatari Riyal

52

ICED TEAS 			

28

Classic
Peach
Passion fruit
Lemon
INFUSED ICE TEAS 			

38

Jasmin and pineapple
Peppermint and orange
Earl grey and passion fruit
ICED COFFEE 			

32

Regular
Vanilla
Hazelnut
Almond
Chocolate
ZERO COCKTAILS 			

42

Limonana
Lemon blended with mint and sugar
Nojito
Fruit of the day muddled with lime sugar
and soda
Puerto Rican dream
Fresh pineapple juice, coconut cream
Rosemary fizz
Lemon, orange, passion fruit,
home made rosemary zero-tincture, soda
Blue spring
Lemon, watermelon, pineapple,
passion-fruit, fresh basil,
blue curacao syrup
Sweet passion
Fresh passion-fruit, caramel, honey,
coconut cream, pineapple juice
Purple rain
Fresh blue berry, fresh rosemary, lemon,
honey, soda

All prices are in Qatari Riyal

BEER
Heineken											

58

Corona

58

										

Peroni												

58

SPIRITS
VODKA
Absolut Blue Label
Ketel One
Grey Goose

58 1398
68 1898
78 2298

GIN
Beefeater
Bombay Sapphire
Tanqueray

58 1398
68 1698
78 2298

WHISKEY
Johnnie Walker, Red Label
Jack Daniels
Chivas Regal 12 Year Old

58 1698
68 1998
98 2798

TEQUILA
Jose Cuervo Gold
Patron XO, “Café”

58
68

1298
1498

RUM
Bacardi Carta Blanca
58
Captain Morgan, “Jamaican Rum” 58
Havana Club 7 Year Old
68

1298
1298
1498

COGNAC
Courvoisier, VS
Hennessy, XO

78 1498
288 5898

WINE BY GLASS
SPARKLING
Tintoretto, Prosecco Di Conegliano		
Italy

148

WHITE
Danzante, Pinot Grigio
Italy

108

Protos, Verdejo										
Spain
RED
Tini, Montepulciano, Abruzzo			
Italy
Prunotto, Barbera d’Alba
Spain
ROSE
Santa Cristina Rose 				
Italy
All prices are in Qatari Riyal

98

98
128

118

WINE BY BOTTLE
CHAMPAGNE & SPARKLING
Tintoretto, Prosecco Di Conegliano		
Italy

698

Louis Roederer, Brut, NV 						
France

1398

Besserat de Bellefon, 			
Cuvée Des Moines, Brut, NV
France

1998

						

WHITE
Danzante, Pinot Grigio				
Italy

498

Protos, Verdejo										
Spain

448

Planalto, Casa Ferreirinha, Duoro			
Portugal

498

Santa Cristina Bianco		
Italy

448

Dr, Loosen, “Dr. L”, Riesling		
Germany

538

Viña Esmeralda, Miguel Torres, 		
Gewurztraminer					
Spain

548

Oyster Bay, Sauvignon Blanc			
New Zeland

748

Forchir, Pinot Grigio, Fruili-Grave		
Italy

578

J. Moreau Petit ChablisChablis 			
France

808

Casa Silva Reserva, Chardonnay				
Chile

458

Boschendal, Series 1685, Chardonnay
South Africa

698

All prices are in Qatari Riyal

RED
Tini, Montepulciano, Abruzzo 				
Italy

398

Prunotto, Barbera d’Alba			
Spain

598

Murari, Valpolicella, Veneto		
Italy

398

Forchir, Merlot, Fruili-Grave		
Italy

598

Oyster Bay, Merlot 				
New Zealand

598

Chianti, Ruffino DOCG
Italy

918

Santa Cristina IGT										
Italy

538

Herdade do Peso, Vihna do Monte
Portugal

478

Papa Figos, Casa Ferrerinha, Duoro		
Portugal

598

“Le Prieuré”, Château Ksara		
Lebanon

458

Baron Philipe de Rothschild, 				
Mouton Cadet
				
France

698

Antinori, Villa Antinori
Italy

758

ROSÉ
Santa Cristina Rose				
Italy

All prices are in Qatari Riyal

488

قامئة الطعام
داخل الغرفة

تتوفر عروض قامئة الطعام داخل الغرف
عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع
متتع بخصوصية وراحة يف غرفتك.

للطلب ،اتصل عىل الرقم 2
من الهاتف املوجود بالغرفة.
كام ميكنك تقديم الطلب عن طريق الواتس اب
من خالل الضغط عىل الرابط التايل:
https://wa.me/97455861547

اإلفطار
مشمول

				
الفطور الغريب

128

 2بيض حسب الذوق ،نقانق دجاج ،بطاطس هاش براون،
طامطم مشوية ،تشكيلة مخبوزات ،تشكيلة مرىب،
زبدة وعسل ،بريرش موزيل ،فاكهة موسمية طازجة (غ/م/أ)
يق ّدم مع خيارك من العصائر الطازجة وخيارك ما بني
القهوة الطازجة أو نوع من أنواع الشاي.

		
الفطور العريب

138

فول مدمس ،فالفل ،مخلل ،طحينة ،شكشوكة ،لبنة،
تشكيلة من الخضار النيئة ،حلوم مشوي ،سلة مخبوزات،
فاكهة موسمية طازجة (غ/ن/أ)
يق ّدم مع خيارك من العصائر الطازجة وخيارك ما بني
القهوة الطازجة أو تشكيلة الشاي.

األطفال
		
طبق الفطور الخاص باألطفال
توست فرنيس ،بانكيك ،وافل ،رشاب القيقب

32

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

قامئة الطعام

على مدار اليوم
								
طبق مقبالت باردة (أ /غ)

88

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

							
طبق مقبالت ساخنة (غ/م)

98

كبة ،رقاقات الجبنة ،سمبوسك ،نقانق ،فطاير

الشوربات
								
شوربة أودون الدجاج (غ)

58

		
شوربة العدس العربية ،خبز عريب محمص (غ/ن م)

58

السلطات
								
الخرضوات الطازجة (ن م)

									
كابريس (أ/ن)

58
82

							
سلطة سيزر (ن\أ\غ)

68

								
دجاج محمر بالدقة

88

							
جمربي بالحامض والسامق (م ب)

118

								
سلطة ترامونتو (م ب)
جمربي ،شمرة ،تفاح ،رمان ،وصلصة الربتقال املشوي
عىل الفحم

118

الوجبات الخفيفة
									
الكباب النبايت (ن)

58

								
جوانح مشوية حارة (غ)

78

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

الساندويتشات والربجر

تقدم جميعها مع بطاطس مقلية وتوابل
								
فوكاشيا الخضار (غ /ن)
كوسا مشوي ،باذنجان ،فلفل مشوي ،صلصة البيستو،
وفوكاشيا الزيتون األسود

78

								
كلوب ساندويتش (غ)
دجاج ،خس ،حبش ،طامطم ،بيض

78

								
ساندوتش شاورما (غ)
دجاج متبل ،رغيف خبز بيتا ،كزبرة ،نعناع

68

								
بيج بيف برجر (غ/أ)
88
سلطة كولسلو ،طامطم ،جبنة ،أناناس مشوي ،فلفل أحمر،
صلصة تشيبوتيل بالكرمية الرائبة ،بصل مقيل
								
سيجناتشور تشيكن (غ/أ)
88
أناناس مشوي متبل بالعسل ،دجاج مقيل متبل باللنب الرائب،
إكزوتيك سلو ،مايونيز بالربيكا املدخنة والهريس

البيتزا

									
كارنيفور (غ/أ)
بيبريوين ،حبش ،بيف بريزاوال ،سجق عجل
										
مارجريتا (ن\أ\غ)
بوفالو موتزاريال ،طامطم كرزية ،حبق
										
ديافوال (غ/أ)
بيف بيبريوين ،فلفل حار ،بقدونس
									
بولو وبري (غ/أ)
دجاج مشوي ،جنب بري ،بيستو الفلفل الرومي

86
72
78
86

األطباق الرئيسية
								
باستا آل بيستو (غ)

78

							
فيتوتشيني آل بومودورو (غ)

78

							
كاري الدجاج بالزبدة (غ\أ\م)

78

							
مشاوي عربية مشكلة (غ/م)
شيش طاووق ،شيش كباب ،كفتة ضاين،
أضالع ضاين ،أرز عريب ،ثوم

178

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

عىل الشواية

تقدم جميع األطباق املشوية مع خيارات متنوعة من
الصلصة واألطباق الجانبية
						
صدر دجاج مشوي مع الليمون والزعرت

98

رشائح لحم الضأن األسرتايل ( 4قطع)							

178

جرام)							
لحم خارصة مرعى عشبي (250

218

							
جرام)
لحم منت مرعى عشبي (200

248

							
جمربي مليك ( 5قطع) (م ب)

248

								
سلمون نرويجي (م ب)

168

تشكيلة الصلصات
فلفل أخرض طازج ،زبدة كايف دو باريس (ن\أ)،
صلصة تشيمي ترشي (ن م) ،زبدة الليمون (ن) ،مرق اللحم
األطباق الجانبية االختيارية
بطاطا مقلية ،أرز مطبوخ عىل البخار ،فاصولياء فرنسية،
خرضاوات مشوية ،هليون طازج

أطباق سلوى املميزة
								
باذنجان محيش (ن\أ)
مسقعة خضار ،صلصة البيستو ،مواتزاريال ،بارميزان،
صلصة الجنب
		
برياين الدجاج املميز (م/أ)

95

98

الحلويات
									
فواكه موسمية مقطعة (ن م)

56

										
ترياميسو (ن\أ\غ)

56

										
أم عيل (غ\أ\م)

56

						
كيكة الربالني -دوبل تشوكليت (أ\غ\م\ن)
كيكة شوكوال ،برالني البندق ،رقائق تويل

56

										
كريم بروليه (ن\أ\م)

56

									
فستق حلبي ومهلبية (غ\أ\م)
كيكة الفستق الحلبي ،كرمية املهلبية ،قطر بالزعفران،
كريم باتيسري بالفستق ،رقائق تويل جوز الهند

56

										
كيكة العسل الروسية (غ/أ)
كيكة ميدوفيك االسفنجية ،عسل ،جبنة كرميية،
مريانغ الينسون النجمي

56

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

قامئة

األطفال

		
فطور األطفال

28

					
خيارات متنوعة من حبوب اإلفطار ،حليب (غ/أ)
						
توست بالنوتيال ،موز ،بندق (غ\أ\م)
							
بانكيك ،رشاب القيقب (غ /أ)
		
بيض مطبوخ حسب التفضيل ،سجق الدجاج

الغداء والعشاء
					
حساء البيض ،دجاج ،ذرة

28

								
أرز مقيل بالخضار (ن)

38

						
بيتزا مارجريتا لألطفال (ن\أ\غ)

38

									
بيتزا بيبريوين لألطفال (غ/أ)

48

							
ماك آند تشيز (ن\أ\غ)

48

					
سباغيتي ،كرات اللحم ،صلصة الطامطم (غ)

48

									
قطع الدجاج (غ)

48

									
برجر األطفال (غ)

48

		
صدر دجاج مشوي بالبهارات
		
(مع طبق جانبي واحد)

42

سمك وبطاطس (غ /م ب)

48

							
األطباق الجانبية (خيار واحد)

28

بطاطس مقلية (ن م)
خرضاوات مشوية أو مسلوقة عىل البخار (ن م)
بطاطس مهروسة (أ /ن)
أرز (ن م)

			
الحلويات

38

							
براونيز الشوكوال الدافئة (غ\أ\م)
									
سلطة فواكه (ن م)

غ الغلوتني  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ن م نبايت مقاطع للمنتجات الحيوانية  /م ب مأكوالت بحرية
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

املرشوبات

واملرطبات
القهوة

										
اسربيسو
									
دوبل اسربيسو

28
32

									
كافيه التيه

32

									
كابوتشينو

32

										
أمرييكانو

28

										
الشاي

28

ورد مع الفانيليا الفرنسية
سيالين ممتاز منشأ واحد
إيرل جراي األصيل
شاي أخرض مع زهور الياسمني
شاي أخرض سيالين – يونج هايسون
شاي أخرض مغريب بالنعناع
أوراق النعناع
أوراق البابونج
شاي الفطور
شاي أبيض سيالين – سيلفر تيبس
سينشا األخرض املميز
شاي سينجل استايت دارجيلينغ

جميع األسعار بالريال القطري

املاء
عادي
									
أكوا بانا  250مل
									
أكوا بانا  1000مل

28
40

									
آفيان  330مل

28

									
آفيان 750مل

40

									
الريان  330مل

24

									
الريان  750مل

34

ماء فوار
								
سان باليجرينو  250مل

28

								
سان باليجرينو  1000مل

40

									
بادوا 330

									
بادوا  750مل

28
40

مرطبات
							
كوكا كوال ،فانتا ،سربايت ،دايت كوك

18

								
سان باليجرينو آرينتشياتا

28

								
سان باليجرينو ليموناضة

28

							
سان باليجرينو آرينتشياتا روسا

28

									
العصائر الطازجة

38

برتقال ،أناناس ،بطيخ

								
عصائر ديتوكس ممزوجة

52

أناناس ،تفاح ،ليمون ،زنجبيل
جزر ،تفاح أخرض ،ليمون ،زنجبيل
خيار ،حبق ،ليمون
موز ،توت مشكل

									
شاي مثلج
شاي عادي ،دراق ،باشن فروت ،ليمون

جميع األسعار بالريال القطري

28

								
شاي مثلج بالنكهات

28

ياسمني وأناناس
نعناع وبرتقال
إيرل جراي وباشن فروت

									
قهوة مثلجة

32

عادية ،فانيليا ،البندق ،اللوز ،الشوكوال

							
الكوكتيالت الخالية من الكحول
ليمونانا
ليمون مخلوط مع النعناع والسكر
نوهيتو
فاكهة اليوم ممزوجة مع الليمون األخرض والسكر
واملياه الغازية
بورتوريكان دريم
عصري أناناس طازج ،كرمية جوز الهند
روزماري فيز
عصري أناناس طازج ،كرمية جوز الهند
بلو سربينج
ليمون ،بطيخ ،أناناس ،باشن فروت ،حبق طازج،
رشاب الكوراتشاو األزرق
سويت باشن
باشن فروت طازجة ،كاراميل ،عسل ،كرمية جوز الهند،
عصري األناناس
بربل راين
توت بري طازج ،أوراق اكليل الجبل الطازجة ،ليمون ،عسل،
مياه غازية

جميع األسعار بالريال القطري

42

