TAKEAWAY OR DELIVERY

Your Next Best Order is Just a Call Away

Dial: +974 4423 6313 or 6313
From 01 pm to 11 pm

Eid Set Menu
Mezzaria
Muhammara (VE/N/G)
Capsicum, breadcrumbs, walnut, pomegranate
Innabiyeh (VE)
Stuffed wine leaves, lemon, olive oil,
pomegranate molasses

The Levantine Garden
Fattoush (VE/G)
Mixed greens, raw vegetable, sumac bread,
walnuts, pomegranate molasses

The Hummus Kaleidoscope
Qudsiyeh (VE)
Palestinian-style hummus, whole chickpeas,
green shatta
Hummus Bil Lahmeh (N)
Braised lamb, pine seeds

Hot Mezzeh
Lamb Kebbeh
Burghul fritters, lamb, onion, pine seeds
Sujuk
Saut ed Arabic sausages, tomato, onion

Main Course
Braised Lamb Shoulder
Ouzi Rice or Saffron Rice,
served with yogurt & condiments

Patisseria
Warm Katayef (G/N)
Walnut, cocnut, cinnamon ice cream
Fresh Fruit Platter (VE)

Minimum 4 pax
QAR
180 / Person
G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

MEZZERIA
COLD MEZZE
Raheb Salad (V/N)			
Smoked eggplant, vegetables, walnuts, pomegranate molasses

38

Mutabal Badenjan (VE)			
Chargrilled eggplant purée, pomegranate, tahini

42

Mutabal Kousa (D)			
Smoked zucchini purée, yogurt, tahini, olive oil

38

Muhammara (VE/N/G)			
Capsicum, breadcrumbs, walnuts, pomegranate

32

Innabiyeh (VE)			
Stuffed wine leaves, lemon, olive oil, pomegranate molasses

42

THE LEVANTINE GARDEN
Tabbouleh (VE/G)				
Parsley, tomato, onion, burghul, lemon, olive oil

38

Fattoush (VE/G/N)				
Mixed greens, raw vegetable, sumac bread,
pomegranate molasses

48

Date Rocca Salad (D/V/N)			
Arugula, onion, candied walnuts, goats’ cheese, dates syrup

48

FROM THE ARABIC BREAD OVEN
Lebanese Manaeesh (3 pcs) (N/D/G)											 58
Za’atar, kashkaval cheese, spicy tomato, cumin
Syrian Arayes (G/N)																
Stuffed Syrian flatbread, zesty lamb, tomato, mint

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

52

THE HUMMUS KALEIDOSCOPE

Order a flight of 6 for QAR 98 or individual portions:

Hummus Bil Karaz (VE/N)				
Sour cherry hummus, pine seeds

42

Hummus Beiruti (VE)				
Tomato-paprika hummus, parsley, garlic

40

Hummus Bil Dukka (VE/N/G)				
Gaza–style hummus, dukka spices, olive oil

42

Qudsiyeh (VE)				
Palestinian–style hummus, whole chickpeas, green shatta

42

Halabi Bil Shatta (VE)				
Aleppo-style hummus, spicy tomato–pepper salsa

40

Mdakhan (VE)				
Smoked hummus, roasted garlic purée

40

Hummus Mutamam (VE)					
Fava bean salad, tomato, mint, olive oil

42

HUMMUS WITH HOT TOPPINGS
Hummus Bil Lahmeh (N)					
Braised lamb, pine seeds

50

Hummus Bil Rubiyan (SF)					
Sautéed garlic shrimp, roasted pepper

52

Hummus Bil Qarnabit (VE/G)				
Broccolini hummus, spring onion salsa

48

HOT MEZZE
Jebneh (D)				
Akkawi cheese, spring onion, coriander, chili oil

38

Falafel (VE/N)			
Crispy chickpea fritters, garlic tomato salsa, tahini

38

Kibbeh (N/G)				
Burghul fritters, lamb, onion, pine seeds

40

Qatari Kibbeh (SF/G)								
Burghul, red snapper, prawns, calamari, saffron aioli

52

Batata Jabaliyeh (VE)										
Coriander, green chili, fried potato

32

Sujuk										
Sautéed Arabic sausages, tomato, onion

48

Sawdat Djaj (D)										
Aromatic sautéed chicken liver, ras-el hanout

40

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

KÖFTERIA
Order a flight for QAR 148 or individual portions

IRANIAN KUBIDE									

108

Beef & Lamb Kubide
Red barberries, saffron rice

LEBANESE KAFTA										

102

Mdahabeh (N/D)
Char-grilled lamb kafta, pine seeds, garlic, cucumber yoghurt

SYRIAN HALABI KOFTEH										

98

Kebab Bil Karaz (N/G/D)
Grilled lamb kofteh, cherry stew

JORDANIAN KUFTA								

98

Chicken Kufta (G)
Mixed bell peppers, tomatoes

TURKISH ÇI KÖFTE							
Adana Köfte (G)
Spicy lamb Köfte, bell peppers, paprika, onions, tomatoes

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

108

GRILLERIA
SHISH TAWOOK (D/G)									

98

Char-grilled, garlic marinated chicken
Bewaz salad, char-grilled vegetables, tomatoes

JOJI KEBAB (D)										

108

Saffron, mustard, onion
Persian zereshk rice

SHISH KEBAB (G)										

98

Beef kebab
Bewaz salad, char-grilled vegetables, tomatoes

CLASSIC MIXED GRILL (D/N)									 188
Shish tawook, shish kebab, Iranian kubide, lamb chops
Ouzi rice, char-grilled vegetables, tomatoes

SEAFOOD MIXED GRILL (SF/G)							 288
Gulf prawns, Canadian lobster, red snapper
Saffron seafood rice, char-grilled lemon

QATARIA
DJAJ BIL ZA`AFARAN									

128

Qatari Chicken (D)
Qatari-style grilled baby chicken, saffron, spices

LAMB SHANK MAJBOOS										
Qatari Lamb Majboos (D/N/G)
Rich flavored Qatari spiced majboos, yogurt

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

138

ENHANCERS
Laban (D)				

20

Batata Bil Za`atar (VE/N)					

28

Grilled Vegetables (VE)						

30

White Rice (VE)					

22

Ouzi Rice (N)		 					

30

Seafood Saffron Rice (SF)					

35

French Fries

28

KIDS
Chicken Nuggets

			

48

Chicken Popcorn

			

48

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
For any other dietary requirements or allergens kindly do consult our team
All prices are in Qatari Riyal

PATISSERIA
Knafeh Nabulsiyeh (N/D/G)				
Pistachio cream

52

Warm Katayef (N/D/G)						
Walnuts, coconut, cinnamon honey mousse

52

Five Pieces of Qatari Luqaimat (G/N/D) (Choice of one flavor)				 52
Saffron, pomegranate, chocolate, salted caramel, rosewater
Turkish Baklava (G/N/D)						
5 kinds of authentic Turkish baklava

52

Chocolate-Date Pudding (D/G)								
Salted caramel sauce

52

Za‘faran (D/G)				
Saffron scented milk, condensed milk, cheesecake style

52

Fresh Fruit (VE)											
Freshly cut fruits

48

DESSERT SHOP
Maamoul (5 pcs)

48

Stuffed Dates (5 pcs)

48

Sesame Cookies – Barazek

48

Berliner

28

Luqaimat

22

Coconut Cruffin

22

Mega Cookies
White chocolate cranberry, double chocolate chip, oatmeal raisin

18

All prices are in Qatari Riyal

WINE BY GLASS
Sparkling								
Tintoretto, Prosecco Superiore, Italy								

68

White
Romio Pinot Grigio							
Oyster Bay Sauvignon Blanc						

52
78

Red
Montepulciano d‘Abruzzo										
Finca La Linda Malbec								

52
58

Rosé
Rosé D‘Anjou, France				

52

Dessert Wine (60 ml)
Croft Ruby Port, Portugal		

42

WINE BY BOTTLE
Champagne & Sparkling
Tintoretto, Prosecco Superiore, Italy								
Duval-Leroy, Brut NV, France									
Duval-Leroy, Rosé NV, France								
Veuve de Clicquot Brut NV, France								

328
702
988
1088

White
Romio Pinot Grigio, Fruili						
Oyster Bay Sauvignon Blanc, New Zealand						
Chateau Ksara, Blanc de l’Observatoire, Lebanon							
Chateau Kefraya, Blanc de Blancs, Lebanon							
Bouchard Ainé & Fils, Bourgone Aligoté, France							
Loosen Bros. Dr. L, Dry, Riesling, Germany							
Canaletto, Pinot Grigio, Italy									
Danzante, Pinot Grigio, Italy									
Planalto, Casa Ferreirinha, Duoro, Portugal							
Viña Esmeralda, Miguel Torres, Spain								

252
378
302
488
328
318
268
358
268
368

Red
Montepulciano d‘Abruzzo, D.O.C. 							
Finca La Linda Malbec								
Montes, Pinot Noir, Limited Selection, Chile							
Château Bel Air, Bordeaux, France								
Château Millegrand, Minervois, France								
Forchir, Merlot, Italy									
Chateau Ksara, Le Prieuré, Lebanon								
Massaya, Le Colombier, Lebanon								
Chateau Ksara Rouge, Lebanon								
Chateau Kefraya, Comte de M, Lebanon							
Papa Figos, Casa Ferreirinha, Duoro, Portugal							

252
268
398
288
298
398
288
358
588
928
398

Rosé
Rosé D‘Anjou, France 							
Chateau Ksara, Rosé de Ksara, Lebanon 							

252
318

Dessert Wine
Orange Muscat & Flora, Brown Brothers, Australia						

398

All prices are in Qatari Riyal

BEER
Heineken											

42

Almaza												

42

Corona												

42

SPIRITS																		
Cognac
Courvoisier, VS		
Hennessy, XO		

62
198

Gin
Beefeater
Hendrick‘s

42
52

Tequila
Olmeca Blanco
Patron Anejo
Patron XO, “Café”

42
68
52

Rum
Bacardi Carta Blanca
Capt. Morgan Jamaican Rum
Havana Club 7 Year Old

42
42
52

Vodka
Absolut, Blue Label
Ketel One
Grey Goose

42
52
62

Whiskey
Balentines
Johnnie Walker, Red Label
Chivas Regal 12 Year Old
Royal Salute, 21 Year Old
Glenmorangie, 10 Year Old
Jack Daniels
Arak
Efe, Gold
Massaya

42
42
58
168
62
52
48
58

All prices are in Qatari Riyal

AMBROSIA
ELIXIRS, SHRUBS & TINCTURES FROM OUR
JOURNEY THROUGH THE LEVANT
THE ADANA				
Pomegranate-rose elixir, raspberry, garden mint,
hand-pressed lime, soda

48

THE BYBLOS						
Heirloom cherry tomatoes, mango, wild thyme,
artisanal salt & pepper tincture

48

THE QATTINAH											
Crafted botanical spice syrup, citrus kaleidoscope, 24 karat gold

52

THE AQABAH							
Cardamom infused honey, mint, organic lemon,
molecular cucumber foam

48

QUINTESSENTIALLY SALWA						
Artisan tea syrup blend, coconut cream, pineapple

48

ZAFRANA								
Jasmine green tea, saffron threads, saffron syrup, elderflower syrup

52

SIGNATURE HOT COFFEE ELIXIRS
The finest teas and coffees from our region

GHABA GHABAR					
Matcha, oatmeal milk, dark chocolate syrup,
nutmeg infused whipped cream

48

BASBOSA							
Medium roast coffee, powdered cocoa, almond milk,
vanilla syrup, dehydrated orange

48

ASHRAF’S TARHIB COFFEE DALLAH						
Saffron, cardamom, mismar signature spices

48

KOPY SUSY					
Dark roast coffee, condensed milk, whole milk spuma

48

CEZVE COFFEE						
Medium roast coffee, cardamom, sugar, powdered cocoa

48

All prices are in Qatari Riyal

COFFEE
Espresso		

								

Espresso Double

								

28
32

Americano											

28

Macchiato		

32

							

Cortado											

32

Cappuccino											

32

Caffe Latte											

32

Date Latte		

38

							

TEA
Ceylon silver tips – white tea								

32

Jasmine flowers – green tea								

32

Moroccan mint – green tea								

28

Ceylon cinnamon spice – black tea							

28

Earl grey original – black tea								

28

Single estate darjeeling – black tea							

32

Supreme single origin – black tea							

28

English breakfast – black tea

28

						

Chamomile pure flowers									

28

AUTOGRAPH JUICES BLENDS
Green apple & carrot

									

Lemon, orange & ginger

									

42
42

Beetroot & pineapple

								

42

Berry & watermelon

									

42

Fruit blend of the day
									
Freshly squeezed blended juice of the day

42

FRESH JUICES
Orange

								

38

Pineapple

												

38

Watermelon
Apple

												
												
All prices are in Qatari Riyal

38
38

PREMIUM WATER
Aqua Panna 250ml 					

28

Aqua Panna 1000ml

										

40

Evian Water 330ml

										

28

Evian Water 750ml

									

40

Al Rayyan 330ml

										

24

Al Rayyan 750ml

										

34

San Pellegrino 250ml
San Pellegrino 1000ml

									

28

										

40

Badoit 330ml

										

28

Badoit 750ml

										

40

SOFT DRINKS
Coca-Cola

										

18

Diet Coca-Cola										

18

Fanta Orange

18

										

Sprite

										

18

Ginger Ale

										

18

Tonic Water

										

18

Soda Water

										

18

San Pellegrino Aranciata

							

28

San Pellegrino Limonata									

28

San Pellegrino Aranciata Rossa								

28

All prices are in Qatari Riyal

قامئة الطعام

املازة
املازة الباردة

سلطة الراهب (ن،م)

باذنجان مدخن ،خضار ،جوز ،دبس الرمان

متبل باذنجان (ف)

بوريه الباذنجان املشوي ،رمان ،طحينة

متبل كوسا (أ)

خنة ،زبادي ،طحينة ،زيت زيتون
بوريه الكوسا املد ّ

مرة (ف،م،غ)
مح ّ

فليفلة ،فتات الخبز ،جوز ،رمان

ع ّنب ّية (ف)

ورش عنب محشو ،ليمون حامض ،زيت زيتون ،دبس الرمان

حديقة ليفانتني
تبولة (ف،غ)

بقدونس ،طامطم ،بصل ،برغل ،ليمون حامض ،زيت زيتون

فتوش (ف،غ،م)

خرضوات ورقية مشكلة ،خضار نيئة ،خبز بالسامق ،دبس الرمان

سلطة التمر والروكا (أ،ف،م)

أروغوال ،بصل ،جوز مسكّر ،جبز ماعز ،رشاب التمر

من فرن املخبوزات العربية

 3مناقيش لبنانية (م،أ،غ)

صعرت ،جنب قشقوان ،طامطم حارة ،كمون

عرايس سورية (غ،م)

خبز سوري مسطح محشو ،لحم ضأن حريف ،طامطم ،نعناع

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

38
42
38
32
42

38
48
48

58
52

تشكيلة الحمص

أطلب  6أنواع مقابل  98ر.ق أو حصصاً فردية:

حمص بالكرز (ف،م)

حمص بالكرز الحامض ،صنوبر

حمص بريويت (ف)

حمص بالطامطم والبابريكا ،بقدونس ،ثوم

حمص بالدقّة (ف،م،غ)

حمص عىل طريقة غزة ،توابل الدقة ،زيت زيتون

قدسية (ف)

حمص عىل الطريقة الفلسطينية ،حبوب الحمص الكاملة ،شطّة خرضاء

حلبي بالشطة (ف)

حمص عىل الطريقة الحلبية ،صلصة الطامطم والفلفل الح ّريفة

خن (ف)
مد ّ

حمص مدخن ،بوريه الثوم املشوي ،صنوبر

حمص متمم (ف)

سلطة الفول ،طامطم ،نعناع ،زيت زيتون

مالت الساخنة
حمص مع املك ّ

حمص باللحمة (م)

لحم ضأن مطهو عىل البطيء ،صنوبر

حمص بالروبيان (ث ب)

سوتيه الروبيان بالثوم ،فليفلة مشوية

حمص بالقرنبيط (ف،غ)

حمص بالربوكويل ،صلصة البصل األخرض

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

42
40
42
42
40
40
42

50
52
48

املازة الساخنة
جبنة (أ)

جبنة عكاوي ،بصل أخرض ،كزبرة ،زيت حار

فالفل (ف،م)

مقرمشات الحمص املقلية مع صلصة الطامطم بالثوم والطحينة

ك ّبة (م،غ)

كبيبات مقلية ،لحم ضأن ،بصل ،صنوبر

كبة قطرية (ث ب،غ)

برغل ،سمك النهاش األحمر ،روبيان ،كاالماري ،ثومية بالزعفران

بطاطس جبلية (ف)

كزبرة ،فلفل أخرض حريف ،بطاطس مقلية

سجق

سوتيه النقانق العربية ،طامطم ،بصل

سودة دجاج (أ)

سوتيه كبدة الدجاج ،رأس الحانوت

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

38
38
40
52
32
48
40

تشكيلة الكفتة
أطلب تشكيلة مقابل  148ر.ق أو حصصاً فردية:

		
كوبيده إيرانية

108

كوبيده بلحم البقر ولحم العجل
بربري أحمر ،أرز بالزعفران

		
كفتة لبنانية

102

مدهبة (م،أ)

كفتة ضأن مشوية ،صنوبر ،ثوم ،زبادي بالخيار

		
كفتة حلبية سورية

98

كباب بالكرز (م،غ،أ)

كفتة عجل مشوية ،يخنة الكرز

		
كفتة أردنية

98

كفتة دجاج (غ)

فليفلة مشكلة ،طامطم

		
كفتة تركية
كفتة أضنة (غ)

كفتة ضأن حريفة ،فليفلة ،بابريكا ،بصل ،طامطم

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

108

املشاوي
			
شيش طاووق (أ،غ)

98

دجاج مشوي بنقعة الثوم

سلطة بيواز ،خضار مشوية ،طامطم

		
كباب جوجي (أ)

108

زعفران ،خردل ،بصل
أرز زرشك فاريس

		
شيش كباب (غ)

98

كباب بقري

سلطة بيواز ،خضار مشوية ،طامطم

طبق املشاوي املشكلة الكالسييك (أ،م)

188

شيش طاووق ،شيش كباب ،كوبيده إيرانية ،ريش عجل
أرز أوزي ،خضار مشوية ،طامطم

		
مشاوي مثار البحر املشكّلة (ث ب،غ)

روبيان خليجي ،كركند كندي ،سمك النهاش األحمر
أرز بالزعفران مع مثار البحر ،ليمون حامض مشوي

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

288

األطباق القطرية

			
دجاج بالزعفران

128

دجاج قطري (أ)

دجاج مشوي عىل الطريقة القطرية ،زعفران ،توابل

			
مجبوس قطع العجل

138

مجبوس العجل القطري (أ،م،غ)

مجبوس قطري غني بالنكهات والتوابل ،زبادي

مالت
املك ّ
زبادي (أ)

20

بطاطس بالزعرت (ف،م)

28

خضار مشوية (ف)

30

أرز أبيض (ف)

22

أرز أوزي (م)

30

أرز بالوعفران مع مثار البحر (ث ب)

35

بطاطس مقلية

28

األطفال
قطع الدجاج

48

فشار الدجاج

48

غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

التحلية
كنافة نابلسية (م،أ،غ)

52

قطايف دافئة (م،أ،غ)

52

كرمية الفستق

جوز ،جوز الهند ،موس القرفة والعسل

خمس قطع من لقيامت قطرية (م،أ،غ) (يتم تقديم نكهة واحدة)

52

بقالوة تركية (م،أ،غ)

52

زعفران ،رمان ،شوكوال ،كراميل مملّح ،ماء ورد

 5أنواع من البقالوة الرتكية األصيلة

بودينغ بالشوكوال والتمر (أ،غ)

52

زعفران (أ،غ)

52

صلصة الكراميل اململّح

حليب منكّه بالزعفران ،حليب مكثّف ،عىل طريقة التشيزكيك

فاكهة طازجة (ف)

قطع من الفاكهة الطازجة

48

الحلويات
معمول ( 5قطع)

48

متر محيش ( 5قطع)

48

برازق

48

بارليني (دوناتس)

28

لوقيامت

22

كرافني جوز الهند

22

كوكيز

18

بالشوكوالتة البيضاء و التوت الربي  ،رقائق الشوكوالتة املزدوجة ،
دقيق الشوفان والزبيب
غ غلوتن | م مكرسات | أ ألبان | ن نبايت | ف فيغن | ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

أمربوزيا
ونة من
اإلكسري والرشوب واملرشوبات املل ّ
رحلتنا إىل املرشق
أضنة

إكسري الرمان والورد ،توت أحمر ،نعناع ،ليم معصور يدوياً ،صودا

بيبلوس

طامطم هريلوم ،مانجو ،صعرت بري ،ملح ،صبغ الفلفل

قطّينة

رشاب التوابل النباتية ،تشكيلة حمضيات ،ذهب  24قرياط

العقبة

عسل منكّه بالهال ،نعناع ،ليمون عضوي ،رغوة الخيار الجزيئي

السلوى املثالية

مزيج رشاب الشاي الحريف ،كرمية جوز الهند ،أناناس

زفرانا

شاي أخرض بالياسمني ،خيوط الزعفران ،رشاب الزعفران،
رشاب زهرة الد ّر

48
48
52
48
48
52

اإلكسري القهوة الساخنة املميزة
أفخر أنواع الشاي والقهوة من منطقتنا

غابا غابار

ماتشا ،حليب بالشوفان ،رشاب الشوكوالتة الداكنة ،كرمية مخفوقة
بجوزة الطيب

بسبوسة

قهوة نصف تحميصة ،مسحوق الكاكاو ،حليب باللوز ،رشاب الفانيليا،
برتقال مجفف

قهوة ترحيب داال من أرشف

زعفران ،هال ،توابل املسامر املميزة

كويب سوسو

قهوة بالنب الداكن ،حليب مكثف ،رغوة الحليب الكامل

قهوة سيزيف

قهوة نصف تحميصة ،هال ،سكر ،مسحوق الكاكاو
جميع األسعار بالريال القطري

48

48

48
48
48

القهوة

إسربيسو  

28

إسربيسو دوبل

32

قهوة أمريكية  

28

ماكياتو

32

كورتادو  

32

كابوتشينو   

32

كايف اليت  

32

اليت بالتمر

38

الشاي

شاي سيالين أبيض

32

شاي أخرض بالياسمني

32

شاي مغريب أخرض بالنعناع

28

شاي سيالين أسود بالقرفة

28

شاي إيرل غراي أسود أصيل

28

شاي أسود سنغل إستيت دارجلينغ

32

شاي أسود سوبريم سنغل

28

شاي أسود إنجلش بريكفست

28

شاي بالبانونج

28

خلطات العصائر املميزة
تفاح أخرض وجزر

42

ليمون وبرتقال وزنجبيل

42

شمندر وأناناس

42

توت وبطيخ

42

مزيج فاكهة اليوم

42

عصري اليوم معصور طازج

جميع األسعار بالريال القطري

العصائر الطازجة
برتقال

38

أناناس

38

بطيخ

38

تفاح

38

املياه

أكوا بانا  250مل

28

أكوا بانا  1000مل

40

إيفيان  330مل

28

إيفيان  750مل

40

الريان  330مل

24

الريان  750مل

34

سان بيليغرينو  250مل

28

سان بيليغرينو  1000مل

40

بادوا  330مل

28

بادوا  750مل

40

املرطبات

18

كوكا كوال

كوكا كوال دايت

18

فانتا

18

سربايت

18

جنجر إيل

18

مياه تونيك

18

مياه صودا

18

سان بيليغرينو أرانسياتا

28

سان بيليغرينو ليموناتا

28

سان بيليغرينو أرانسياتا روسا

28

جميع األسعار بالريال القطري

النبيذ بالكأس
وار
النبيذ الف ّ

تينتوريتو ،بروسوكو سوبرييور ،إيطاليا

النبيذ األبيض
فينيا إزمريالدا ،ميغيل توريس ،إسبانيا
بوشار إيني إي فيس ،بورغوين أليغويت ،فرنسا

النبيذ األحمر

118
88
102

فورشري ،مريلو ،إيطاليا

118

بابا فيغوس ،كازا فرييرينا ،الربتغال

118

النبيذ الوردي
شاتو كسارة ،روزي دو كسارة ،لبنان

نبيذ التحلية ( 60مل)

92

كروفت رويب بورت ،الربتغال

58

أورنج موسكات أند فلورا ،براون برازرز ،أسرتاليا

118

النبيذ بالزجاجة

وار
الشامبانيا والنبيذ الف ّ

تينتوريتو ،بروسوكو سوبرييور ،إيطاليا

498

دوفال لوروي ،بروت أن يف ،فرنسا

1298

دوفال لوروي ،روزي أن يف ،فرنسا

1598

فوف دو كليكو بروت أن يف ،فرنسا

1998

النبيذ األبيض
شاتو كسارة ،بالن دو لوبسريفاتوار ،لبنان

468

شاتو كسارة ،بالن دو بالن ،لبنان

758

بوشار إيني إي فيس ،بورغوين أليغويت ،فرنسا

458

لوسن بروس ،د .أل ،دراي ،ريسلينغ ،أملانيا

498

كاناليتو ،بينو غريجيو ،إيطاليا

428

دانزانتي ،بينو غريجيو ،إيطاليا

488

بالنالتو ،كازا فرييرينا ،ديورو ،الربتغال

448

فينيا إزمريالدا ،ميغيل توريس ،إسبانيا

408

جميع األسعار بالريال القطري

النبيذ األحمر
مونتيس ،بينو نوار ،ملتد سيالكشن ،تشييل

568

شاتو بال آر ،بوردو ،فرنسا

498

شاتو ميلغران ،مينارفوا ،فرنسا

858

فورشري ،مريلو ،إيطاليا

538

شاتو كسارة ،لو بريوري ،لبنان

448

مسايا ،لو كولومبييه ،لبنان

598

شاتو كسارة ،شاتو ريد ،لبنان

982

شاتو كفريا ،كومت دو أم ،لبنان
بابا فيغوس ،كازا فرييرينا ،ديورو ،الربتغال

النبيذ الوردي
شاتو كسارة ،روزي دو كسارة ،لبنان

نبيذ التحلية

1598
538
468

كروفت رويب بورت ،الربتغال

418

أورنج موسكات أند فلورا ،براون برازرز ،أسرتاليا

488

الجعة

هاينيكن

48

أملازة

48

كورونا

48

املرشوبات الروحية

الكونياك

68

كورفوازييهVS ،

268

هانييسXO ،

الجني

48

بيفيرت

68

هاندريكس

التيكيال
خويس كويرفو سيلفر

48

باترون أنيخو

92

باترون „ ،XOكايف“

58
جميع األسعار بالريال القطري

الروم
باكاردي كارتا بالنكا

48

كابنت مورغن„ ،جامايكن روم“

48

هافانا كلوب معتّق  7سنوات

58

الفودكا
أبسوليوت بلو ليبل

48

كاتل وان

58

غراي غوز

68

الويسيك
جوين ووكر ،ريد ليبل

48

شيفاز ريغال معتّقة  12سنة

68

رويال ساليوت ،معتّقة  21سنة

272

غالمنورانجي ،معتّقة  10سنوات

68

جاك دانيالز

58

العرق
إيفي ،جولد

48

مسايا

58

جميع األسعار بالريال القطري

