
IN-VILLA 
DINING MENU

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/97466083690

In-Villa Dining menu offerings are available 
during the following hours in the privacy and 

comfort of your own villa:
Breakfast: 07 am till 11 am
All day dining: 11 am till 11 pm
Night menu: 11 pm till 07 am

https://wa.me/97466083690


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

FAMILY BREAKFAST 158
Your choice of 2 eggs any style or shakshuka

Hash brown, sautéed mushrooms, grilled tomato, 
veal bacon, chicken sausage,falafel, pickles, 
tahina, labneh, foul medames, grilled halloumi, 
Arabic bread, bakery basket, selection of butter, 
jams, marmalade & honey, classic yoghurt 
garnished with fresh berries, seasonal sliced fruit

Served with your choice of fresh juice and your 
choice of freshly brewed coffee or tea

KIDS   32
Kids breakfast platter
French toast, pancake, waffle, 
maple syrup, nutella

Add value to your breakfast with our 
à la carte specials

Cinnamon French toast    68

Belgian waffles    68

Blueberry pancake stack    68

International cheese platter    80

Cold cuts selection    80

Smoked salmon   88

Breakfast
INCLUDED

Compliment
YOUR BREAKFAST



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

LUNCH & DINNER
Egg drop soup, chicken, corn    28

Vegetable fried rice (V)    38

Mac & cheese (G/D)    48

Fettuccine tomato sauce (G)   48

Chicken tenders (G)    48

Kids burger (G)   48

Fish & chips (SF/G)    48

SIDE DISHES (choice of 1)    28
French fries (VE)

Grilled or steamed vegetables (VE)

Mashed potatoes (D/V)

Plain rice (VE)

SWEETS
Warm chocolate brownie (G/N)    38

Fruit salad (VE)    38

Children’s
MENU



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

Dining
MENU

ALL-DAY

COLD MEZZEH PLATTER (G/D)    88
Hummus, labneh, moutabal,
fattoush, tabbouleh, warak enab, Arabic bread

HOT MEZZEH PLATTER (G/D/N)     98
Kibbeh, cheese rakakat, sambousek, 
makanec, fatayer

SOUPS
Arabic lentil soup, toasted pita (G)    58

Tomato soup, basil (G/VE)    58

SALADS 
Caprese (V/D)     82

Garden greens (VE)      58

Caesar salad (V/D)    68
* Add dukkah crusted chicken (N)    88
* Add citrus-sumac prawns (SF)    118

SANDWICHES
All items are served with fries & condiments
Vegetable focaccia (V/G/D)    78
Grilled zucchini, eggplant, roasted peppers,
pesto, black olive focaccia

Club sandwich (G/D)   78
Chicken, lettuce, turkey ham, tomato, egg

Shawarma wrap (G/D)    68
Marinated chicken, baked pita wrap, 
coriander, mint

Sirloin steak sandwich (G/D)    98
Grilled sirloin, cheddar cheese, 
chimichurri, jalapeño

THE MAINS
Butter chicken curry (D/G/N)    78

Arabic mixed grill (D)    178
Shish tawook, shish kebab, lamb kofta,
lamb cutlet, Arabic rice, garlic



G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood 
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices 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 (D/V),
chimichurri (V), lemon butter (D/V), gravy jus

Choice of sides (VE)
French fries, roasted potatoes,
potato wedges, French beans, 
grilled vegetables, green asparagus

SALWA SIGNATURE DISHES
Signature chicken biryani (D/N/G)   98

OTB burger (D/N/G) 
Click here to choose your favorite, from 
the OTB menu

Surf & turf (SF/D)     380
Butter-poached 1/2 Canadian lobster,
Australian wagyu rib-eye 200g,
tarragon-truffle bearnaise,
broccolini, baked potato

SWEETS   56
Seasonal sliced fruits (VE)   

Tiramisu (D/G)   

Um ali  (G/D/N)  

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

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

Russian honey cake    
Medovik sponge, honey,
cream cheese, star anise meringue

https://online.flippingbook.com/view/523824/
https://online.flippingbook.com/view/523824/
https://online.flippingbook.com/view/523824/


All prices in Qatari Riyal

BELLE PROVENCE      48
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

Taste Hilton's Next Big 
Thing

Belle Provence Cake
A creation by Ankit Rajak, winner of 2021 

Flavour & Flair competition

https://www.youtube.com/watch?v=aQWFRsU9iGA&ab_channel=DREMEATeam


All prices in Qatari Riyal

Drinks
& REFRESHMENTS

COFFEE      32
Café latté, cappuccino, americano,
espresso, double espresso

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

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, Fanta, Sprite, Diet Coke 18

San Pellegrino Aranciata 28

San Pellegrino Limonata 28

San Pellegrino Anranciata Rossa 28

FRESH FRUIT JUICES  38
Orange, Pineapple, Watermelon 



All prices in Qatari Riyal

DETOX BLEND JUICES     52
Pineapple, Apple, Lemon, Ginger

Carrot, Green Apple, Lemon, Ginger

Cucumber, Basil, Lemon

Banana, Mixed Berries

ICED TEAS      28
Classic, Peach, Passion Fruit, Lemon

INFUSED ICED TEAS      38
Jasmin & Pineapple

Peppermint & Orange

Earl Grey & Passion Fruit

ICED COFFEE      35
Regular, Vanilla, Hazelnut, Almond, Chocolate

ZERO COCKTAILS      42
Limoni
Lemon blended with mint and sugar

Fruity Nojito
Fruit of the day muddled with lime, 
sugar and soda

Zero Pina Colada
Fresh pineapple juice, coconut cream

Rosemary Fizz
Lemon, orange, passion fruit, 
home made rosemary zero-tincture, soda

Blues
Lemon, watermelon, pineapple, passionfruit, 
fresh basil, blue curaçao syrup

Kiki’s Passion
Fresh passionfruit, caramel, honey,
coconut cream, pineapple juice

Blueberry Blossom
Fresh blue berry, fresh rosemary, lemon, 
honey, soda



 قامئة طعام
خدمة الفلل

 للتواصل معنا اضغط عل رقم 2 من هاتف الفيال
أو عرب رقم الواتساب مع ذكر رقم الفيال
https://wa.me/97466083690

إستمتع بخدمة الطعام يف خصوصية وراحة الفيال 
الخاصة بك خالل الساعات التالية:

اإلفطار
من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 11 صباًحا

قامئة الطعام طوال اليوم 
من الساعة 11 صباًحا حتى الساعة 11 مساًء

قامئة الطعام الليلية
من الساعة 11 مساًء حتى الساعة 7 صباًحا

https://wa.me/97466083690


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  

158 فطور العيد للعائلة    
2  بيض حسب الذوق أو شكشوكة

بطاطس هاش براون ، سوتيه فطر ، طامطم مشوية،  
لحم العجل املقدد ، نقانق دجاج ، فالفل ، مخلل، 

طحينة، لبنة، فول مدمس ، حلوم مشوي ، 
خبز عريب ، سلة مخبوزات ، تشكيلة مرىب ، 

زبدة وعسل،  زبادي كالسييك مزين بالتوت الطازج 
والفواكه املوسمية املقطعة

يقدم مع خيارك من العصائر الطازجة وخيارك ما بني القهوة 
الطازجة أو تشكيلة الشاي

32 فطور األطفال     
طبق اإلفطار لألطفال

توست فرنيس، بانكيك، وافل، رشاب القيقب، النوتيال

68 توست فرنيس بالقرفة  

68 وافل بلجييك   

68 بانكيك توت بري   

80 طبق أجبان عاملية  

80 اختيار اللحوم الباردة   

88 سلمون مدخن   

الفطور

إضافات

مشمول

عىل الفطور



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  

الغداء والعشاء
28 شوربة البيض ، الَدجاج و الذرة   

38 أرز مقيل بالخضار )ن(   

48 معكرونة و جنب )غ\أ(    

48 سباغيتي مع كرات اللحم وصلصة الطامطم )غ(   

48 تاندر الَدجاج )غ(    

48 برغر للصغار )غ(   

48 )م ب(    سمك و رقائق البطاطس 

28 أطباق جانبية )اختيار واحد(   
بطاطس مقلية )ن م(

خضار مشوي أو عىل البخار )ن م(

بطاطس مهروسة )ن\أ(

أرز )ن م(

الحلويات
38 براوين شوكوالتة )م\غ(   

38 )ن م(   سلطة فواكه 

األطفال
قامئة طعام 



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  

طوال اليوم 
قامئة طعام 

88 املازة الباردة )غ\أ(    
حمص ، لبنة، متبل ، فتَوش ، تبَولة ، ورق عنب ، خبز

98 املازة الساخنة )غ\أ\م(    
كبَة مقليَة ، رقَاقات جبنة ، سمبوسك ، مقانق ، فطاير

الشوربة
58 شوربة العدس  مع خبز البيتا )غ(   

58 شوربة الطامطم بالريحان )ن\م\غ(   

السلطات
82 سلطة كابريس )ن\أ(                   

58 الخضار املوسمية )ن م(          

68 سلطة الَسيزر )ن\أ(     
88 * أضف الَدجاج املقرمش )م(    
118 * أضف روبيان مع الحامض و السامق )م ب(   

السندويشات
تقدم مع البطاطا والصلصة

     78 فوكاتشيا الخضار )ن\غ\أ(              
كوسا مشوي ، باذنجان ، فلفل مشوي ، 

بستو مع فوكاتشيا بالزيتون األسود

78 كلوب سندويش )غ\أ(              
دجاج ، خَس ، ديك رومي ، طامطم ، بيض

68 ساندويش شاورما )غ\أ(                    
دجاج متبَل ، خبز البيتا ، كزبرة ، نعناع

98 رسليون ستيك  سندويش )غ\أ(                        
لحم الرسليون املشوي ، جبنة الَشيدر ، 

شيميشوري ، هالبَينو



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  

األطباق الرئيسيَة
78 كاري الدجاج بصلصة الزبدة )غ\أ\م(   

178 مشاوي عربيَة مشّكلة )أ(  
شيش طاووق ، شيش كباب ، كفتة ، 

كستالتة غنم ، أرز عريب ، ثوم

املشاوي
تقَدم جميع األصناف املشويَة مع اختيارك من صلصة وطبق جانبي

98 صدر الدجاج املتبَل باليمون و الزعرت  

178 كستالتة غنم أسرتايل )4 قطع(  

218 لحم الرسليون )250 جرام(  

248 لحم التنديرلوين )200 جرام(  

248 )م ب(  روبيان مليك )5 قطع( 

168 )م ب(  سلمون نرويجي 

إختيار الصلصات
الفلفل االخرض ، زبدة كافيه دو باريس )ن\أ(

صلصة شيميشوري )ن( ، زبدة الليمون )ن\أ( ، صلصة املرق

إختيار األطباق الجانبية
بطاطس مقليَة ، بطاطس محَمرة ،

بطاطس ودجز ، فصوليا فرنسية ،
خضار مشوية ، هليون اخرض

أطباق الشيف املميزة
98 برياين الدجاج بلمسة الشيف الخاصة )غ\أ\م(   

380 سورف و تورف )م\ب\أ(   
نصف كركندالكندي

و الواغيو األسرتايل 200 جرام
طرخون و كأمة بالربنيز

والقرنبيط الصغري و البطاطس املخبوزة



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  

56 الحلويات   
تشكيلة مقطعة من الفواكه املوسمية )ن م(   

ترياميسو )ن\غ\أ(   

)ن\غ\أ(   أم عيل 

كعكة برالني بالشوكوالتة املزدوجة )أ\غ\م\ن(  
كعكة الشوكوالتة ، برالني البندق ، تويل

مهلبية بالفستق )غ\أ\م(  
كعكة الفستق ، قشطة مهلبية ،

رشاب الزعفران ، كرمية الفستق الحلبي ،
تويل جوز الهند

العسل الرويس   
كعكة »ميديوفيك«، عسل ،

جبنة الكرمية ، مارينج باليانسون



جميع األسعار بالريال القطري  

واملرطبات
املرشوبات 

32 قهوة   
كافيه التيه ، كابوتشينو ، أمريكانو ،

اسربيسو ، إسربسو مزدوج

28 شاي    
روز مع الفانيليا الفرنسية
سوبريم سيالن اصل واحد 

إيرل جراي األصيل
شاي اخرض مع زهور الياسمني

شاي أخرض سيالن يونغ هايسون
شاي أخرض مغريب بالنعناع

شاي القرفة السيالين
أوراق النعناع النقية

زهور البابونج النقية 
شاي أحمر برلينت بريك فاست

شاي األبيض سلفر تيبس
شاي أخرض سنشا

دارجيلينغ سنجل استات

مياه
مياه عادية 

28 اكوا بانا حجم صغري  
40 أكوا بانا حجم كبري  
28 إيفيان حجم صغري  
40 إيفيان حجم كبري  
24 الريان حجم صغري  
34 الريان حجم كبري  

مياه غازية
28 سان بيليغرينو حجم صغري  
40 سان بيليغرينو حجم كبري  
28 بادوا حجم صغري   
40 بادوا حجم كبري  



جميع األسعار بالريال القطري  

18 مرشوبات غازية   
كوكا كوال ، فانتا ، سربايت ، دايت كوال

سان بيليغرينو أرانشاتا

سان بيليغرينو ليموناتا

سان بيليغرينو أرانشاتا روىس

عصري فواكه طازجة   38
برتقال ، أناناس ، بطيخ

52 عصري ديتوكس     
أناناس ، تفاح ، ليمون ، زنجبيل

جزر ، تفاح أخرض ، ليمون ، زنجبيل

خيار ، ريحان ، ليمون

موز ، توت مشكل

شاي مثلج     28
كالسيك ، خوخ ، ماراكويا ، ليمون

38 شاي مثلج منقوع    
ياسمني و أناناس

نعناع وبرتقال

إيرلغري وفاكهة ماراكويا

قهوة مثلجة    35
منتظم ، فانيال ، بندق ، اللوز ، شوكوالتة



جميع األسعار بالريال القطري  

42 موكتيل   
ليمون و نعناع طازج

ليمون ممزوج بالنعناع والسكر

نوجيتو
فاكهة اليوم ممزوجة بسكر الليمون والصودا

بينا كوالدا موكتيل
عصري أناناس طازج ، كرمية جوز الهند

روزماري فيز
ليمون ، برتقال ، باشن فروت ، رشاب إكليل الجبل ، صودا

بلو سربينغ
ليمون ، بطيخ ، أناناس ، ماراكويا ، ريحان طازج ، 

رشاب بلو كوراساو

سويت باشن
باشن فروت طازج ، كراميل ، عسل ، 

كرمية جوز الهند ، عصري أناناس

زهر التوت
توت ازرق طازج ، روزماري طازج ، ليمون ، عسل ، صودا


