Zero Cocktails

ZINGGREEN
28
FROST
Green tea, ginger water,
honey

Taste Of Hilton
Flavor & Flair

Created by Mohammed Hassan
from Hilton Hurghada Plazak

NESMA		
48
Garden lime, green
apple, artisan cinnamon
syrup, ginger ale,
cinnamon-bark haze

AISHA		
48
Rose water,
rosemary-raspberry
tincture,
handpressed lime juice,
fizzy lemonade

All prices are in Qatari Riyal

Zero Cocktails

TEA-HAL

48

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

TAJ

48

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

All prices are in Qatari Riyal

Zero Cocktails

AL NAEEM		 48
Salwa date molasses,
chocolate seasoning,
orange pulp, pistachio
ice cream, almond milk

MAGHIB		
48
Hand pressed citrus
juice, artisan peachhazelnut syrup, caramel
roasted hazelnuts,
Arabic spices

MASA		
48
Watermelon,
pineapple, handpressed lime juice,
wild basil, activated
charcoal

All prices are in Qatari Riyal

A F T E R N O O N
H I G H T E A
ARABIC

for 2 people

250

Sweet Bites

Stuffed medjoul dates
Pistachio and orange blossom choux
Mini katayef, walnut coconut and cinnamon sugar
Saffron cheesecake
Rose macaroons
Plain and date scones with clotted cream,
apricot-thyme preserve and orange marmalade

Savories

Za'atar halloumi cheese kunafa
Cardamom infused cucumber roll falafel with mint
labneh
Mini charcoal croissant, Shawarma spiced chicken
Makanek sausage roll

INTERNATIONAL for 2 people
Sweet Bites

Lemon raspberry madeleines
Pistachio choux
Chocolate praline cake
Mini Belle Provence
Passion fruit macaroons
Plain and raisin scones with clotted cream,
strawberry preserve and orange marmalade

Savories

Confit tomato cheese roll sandwich
Duo of smoked salmon on pumpernickel
Chicken remoulade eclair
Grilled vegetable sandwich with romesco dip

All prices are in Qatari Riyal

250

T E A

T R O L L E Y

Indulge in a one-of-a-kind tea experience like nowhere
else at Nesma Lobby Lounge.
Long-lasting memories are made easy with the warmth of
a simple cup of tea.

CREATE YOUR
UNIQUE BLEND
350ml (single)
600ml (2 people)

QAR 52
QAR 78

Your choice of ingredients can be mixed at no extra charge.

Loose Tea

Your choice of premium assam, Darjeeling 2 flush,
earl grey, Moroccan green, flowering Osmanthus,
flowering jasmine & lily
nd

Herbals

Your choice of whole chamomile flowers, hibiscus,
rose buds, or organic garden mix

Fresh Seasonal Herbs

Your choice of basil, dill, lemongrass, lavender,
mint, rosemary, sage, or thyme

Dried Fruits & Spices

Your choice of cinnamon, cardamom, clove,
coriander seeds, cumin seeds, star anise,
dried pears, dried orange, dried ginger, dried apples,
cumin seeds, nutmeg, chocolate pearls, mismar

Sweeteners (syrups)

Lemongrass, elderflower, grenadine, tamarind,
green apple, strawberry, blueberry, date,
lavender, hazelnut, caramel, vanille, honey,
white or brown sugar

BREAKFAST GRAB & GO
Muffin

12

Croissant

16

Cruffin

22

Breakfast Sandwich

32

Choice of: double chocolate, blueberry crumble
Choice of: butter, almond, chocolate
Choice of: pecan cream pie, pistachio yoghurt,
dulce de leche
Choice of: ham & cheese croissant,
grilled veggies croissant, breakfast savoury feast

SALADS
Panzanella Salad

42

Cheese Bruschetta

78

Sweet and sour onion, cucumber, tomato,
fresh basil, garlic crunchy bread

Charcoal grilled sourdough bread,
heirloom cherry tomato, burrata cheese, oregano

All prices are in Qatari Riyal

ARABIC SPECIALITIES
Cheese Sambusek

42

Meat Sambusek

42

Fried dough, akawi, feta cheese
Fried dough, minced lamb, pine seeds

Chicken Liver

58
Grilled bread, goat cheese, rocket pesto sweet onion

Fried Kibbeh

Crushed wheat, minced beef, pine seeds

52

COMFORT BITES
Meatballs & Polenta

42
Seared meatball, fried polenta, parmesan cheese,
tomato sauce

Pizza Regina Margherita

78

Garlic Crunchy Focaccia Bread

58

Pizza Fritta, Beef Bresaola

78

French Fries

28

Tomato sauce, mozzarella cheese fresh basil
Parmesan cheese, fresh oregano, rocca,
spicy tomato deep
Air-dry beef bresaola, rocca, pickles

All prices are in Qatari Riyal

NESMA CAKES
Lemon Tea Cake

36

Pistachio Saffron Tea Cake

36

Chocolate Date Cake

36

Rose & Almond Cake

36

Pistachio Cherry Cake

36

Chocolate Hazelnut Cake

48

Exotic Fruits Cake

48

Signature “Belle Provence”

48

NESMA DELIGHTS

48

Crunchy & Creamy Choux Pastries
Nesma Coffee Cake
Panna Cotta
Tiramisu Goes Big
Signature Brownie

All prices are in Qatari Riyal

HOMEMADE
MEGA COOKIES
Giant Double Chocolate Chip

18

Giant Cranberry White Chocolate

18

Giant Oatmeal Raisin

18

DESSERT SHOP
Maamoul (5 pcs)

48

Stuffed Dates (5 pcs)

48

Sesame Cookies – Barazek

48

Berliner

28

Luqaimat

22

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

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

All prices are in Qatari Riyal

CRAFTED LEMONADES

48

Pomegranate
Strawberry
Passion Fruit

NESMA JUICES
Watermelon
Pineapple
Orange
Lemon & Mint
Blueberry

All prices are in Qatari Riyal

38

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
Classic
Peach
Passion Fruit

All prices are in Qatari Riyal

28

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

شاي أخضر ،
ماء زنجبيل  ،عسل

Taste Of Hilton
Flavor & Flair

نسمة

ابتكره محمد حسن
من هيلتون الغردقة بالزا

48

ليمون أخضر ،تفاح أخضر،
شراب قرفة أرتيزان،
شراب زنجبيل مع طبقة من
القرفة

		
عايشة

48

ماء الورد ،مع القليل
من إكليل الجبل-توت
العليق ،عصير ليمون
ً
يدويا،
أخضر معصور
ليموناضة فوارة

جميع األسعار بالريال القطري

كوكتيالت بدون كحول

زينغرين
فروست

28

كوكتيالت بدون كحول

		
شاي هال

48

شاي أسود بالهيل،
إكسير التوابل أرتيزان،
كراميل ،حليب اللوز

تاج

48

تمر منقوع بالبهارات
وشراب اللوز المملح،
قطرات الليمون األخضر،
آرانتشياتا

جميع األسعار بالريال القطري

دبس تمر سلوى ،توابل
شوكوال ،لب البرتقال،
آيس كريم الفستق
الحلبي ،حليب اللوز

المغيب

48

عصير حمضيات معصور
ً
يدويا ،شراب أرتيزان الخوخ
والبندق ،بندق محمص
بالكراميل ،بهارات عربية

		
مسا

48

بطيخ ،أناناس ،عصير
ليمون أخضر معصور
ً
يدويا ،حبق بري ،فحم
منشط

جميع األسعار بالريال القطري

كوكتيالت بدون كحول

		
النعيم

48

أفتيرنون هاي تي
(شاي لفترة بعد الظهر)

		
عربي لشخصين

250

ق َ
ـطـع حلوى
ِ

تمر مدجول محشي
خليط الفستق وزهر البرتقال
قطايف صغيرة الحجم ،جوز مع جوز الهند وسكر القرفة
تشيز كيك الزعفران
معكرون زهري
كعكات التمر السادة مع الكريمة المتخثرة وعصير المشمش
والزعتر ومربى البرتقال

األطايـب
ِ

كنافة زعتر جبنة حلومي
ّ
لفـة فالفل بالخيار مع الهيل مع لبنة النعناع
كرواسون صغير فحمي ،شاورما دجاج متبل
لفة مقانيك السجق

		
إنتيرناشونال لشخصين
ق َ
ـطـع حلوى
ِ

250

مادلين ليمون توت بري
عجينة الشو بالفستق
كعكة الشوكوالتة برالين
ميني بيل بروفانس
معكرون باشين فروت
سكونز سادة وزبيب مع كريمة متخثرة ،فراولة ومربى برتقال

األطايـب
ِ
ساندويتش ّ
لفة كونفيت الجبن والطماطم

ثنائي من سمك السلمون المدخن على البومبرنيكل
إكلير دجاج ريمواليد
ساندوتش خضار مشوي مع صلصة رومسكو

جميع األسعار بالريال القطري

تشكيلة من أنواع الشاي
(شاي لفترة بعد الظهر)
َّ
تمتـع بتجربة شاي فريدة من نوعها ال مثيل لها في أي مكان آخر
في نسمة لوبي الونج.
إحفظ ذكريات طويلة األمد مع دفء فنجان شاي بسيط.

مزيج فريد من نوعه

		
 350مل (لشخص واحد)
 600مل (لشخصين)

 52ريال قطري
 78ريال قطري

يمكن خلط اختيارك من المكونات بدون رسوم إضافية.

لوس شاي
ّ

اختيارك من شاي أسام الفاخر ،دارجيلنج سيكيند فلوش ،إيرل
غراي ،شاي أخضر مغربي ،أوسمانثوس مزهر ،ياسمين وزنبق
َّ
مزهـر

أعشاب

اختيارك من أزهار البابونج الكاملة أو الكركديه أو براعم الورد
أو مزيج من زهورات الحديقة العضوية

أعشاب موسمية طازجة

اختيارك من الريحان أو الشبت أو عشب الليمون أو الخزامى أو
النعناع أو إكليل الجبل أو المريمية أو الزعتر

فواكه وتوابل مجففة

اختيارك من القرفة والهيل والقرنفل وبذور الكزبرة وبذور
الكمون واليانسون النجمي والكمثرى المجففة والبرتقال
المجفف والزنجبيل المجفف والتفاح المجفف وبذور الكمون
وحبيبات الشوكوالتة و"الميسمار"
وجوزة الطيب ُ

المحليات (شراب)

الليمون ،البيلسان ،الرمان ،التمر الهندي ،التفاح األخضر،
الفراولة ،التوت ،التمر ،الالفندر ،البندق  ،الكراميل ،الفانيليا،
العسل ،السكر األبيض أو البني

وجبات الفطور السريعة
12

مافين

اختيارك من :دبل تشوكليت ،توت أزرق كرامبل

16

كرواسان

اختيارك من كرواسان على زبدة ،لوز ،شوكوالتة

كرافين

اختيارك من فطيرة كريمة البقان ،زبادي بالفستق ،دولسي
دي ليتشي

شطيرة اإلفطار

22

32

اختيارك من كرواسون لحم الخنزير والجبن ،كرواسون خضار
مشوي ،وجبة فطور لذيذة

السلطة
سلطة بانزانيال

بصل حامض حلو  ،خيار ،طماطم ،ريحان طازج ،خبز مقرمش
بالثوم

بروشيتا بالجبنة

خبز العجين المخمر المشوي على الفحم ،طماطم كرزية،
جبنة بوراتا ،زعتر

جميع األسعار بالريال القطري

42

78

األطباق العربية
سمبوسك بالجبن

معجنات مقرمشة ،جبن عكاوي ،جبنة فيتا

سمبوسك باللحم

معجنات مقرمشة ،لحم ضأن مفروم ،صنوبر

قصبة الدجاج

خبز مشوي ،جبن ماعز  ،جرجير بيستو مع بصل حلو

كبة مقلية

قطع لحم البقر المفروم مع البرغل والصنوبر

42
42
58
52

طعام لذيذ
كرات اللحم مع البولينتا

كرات لحم مشوية ،بولينتا مقلية ،جبنة بارميزان ،صلصة
طماطم

بيتزا ريجينا مارغاريتا

صلصة الطماطم وجبنة الموزاريال والريحان الطازج

خبز فوكاتشيا مقرمش بالثوم

جبنة بارميزان ،اوريجانو طازج ،جرجير ،طماطم حارة

بيتزا فريتا ،لحم بريساوال

لحم بقرى مجفف ،جرجير ،مخلل

بطاطس مقلية

جميع األسعار بالريال القطري

42

78
58
78
28

كعك نسمة
كعكة شاي الليمون

36

كعكة شاي الفستق والزعفران

36

كعكة الشوكوالتة بالتمر

36

كعكة الورد واللوز

36

كيكة الفستق بالكرز

36

كعكة الشوكوالتة بالبندق

48

كعكة الفاكه اإلستوائية

48

كعكة "بيل بروفانس" الخاصة بالمطعم

48

حلويات نسما

48

معجنات الشو المقرمشة و الكريمية
كعكة قهوة نسما
بانا كوتا
تيراميسو "غوز بيغ"
براوني خاص بالمطعم

جميع األسعار بالريال القطري

بسكوت (كوكيز) كبير الحجم
مصنوع على الطريقة المنزلية

18

كوكيز كبير الحجم بالشوكوالتة
كوكيز كبير بالتوت البري والشوكوالته البيضاء
كوكيز كبير بالشوفان والزبيب

محل الحلويات
معمول ( 5قطع)

48

تمر محشي ( 5حبات)

48

كوكيز السمسم  -برازق

48

برلينر

28

اللقيمات

22

جميع األسعار بالريال القطري

ُمن َتج خاص من مسابقة
"هيلتون ناكست بيغ ثينغ"
كعكة "بيل بروفانس"
من إبتكار الشيف "عنكيت راجاك"
الفا ِئز بمسابقة "فلير أند فليفور ."2021

بيل بروفانس

48

إن هذا اإلبداع الرائع المعروف بإسم "بيل بروفانس" ،هو
قـوة حقيقية الختبار نكهات شوكوالتة "فلروهنا دولتشي"
ّ
بالمشمش واللوز من "بروفانس" الفرنسية مع مجموعة من
الحقيقية.
المتـعـة
تركيبات متنوعة لخلق لحظات من ُ
ّ
ابتكر هذه الكعكة الشيف "عنكيت" ،الطاهي الرئيسي
في منتجع وفيالت "هيلتون سلوى بيتش" .وقد استوحى
إلهامه من جدته وحبها لزراعة الفاكهة الطازجة واألعشاب
والخضروات.

ُ
أنقـر هنا لمشاهدة فيديو الشيف "عنكيت".

جميع األسعار بالريال القطري

ليموناضة مصنوعة من

48

الفريز
باشين فروت
البري
التوت ّ

عصير نسمة

38

بطيخ
أناناس
برتقال
ليمون ونعناع
توت بري

القهوة
أمريكانو

28

أمريكانو – بدون كافيين

32

اسبريسو

28

دوبل اسبريسو

32

كورتادو

32

كابتشينو

32

كافيه التيه

32

التيه تمر

38

أفوجاتو

38

قهوة تركية

28

دلة قهوة عربية

58

جميع األسعار بالريال القطري

القهوة المثلجة

32

كالسيك
بندق
فانيليا
موكا
اسبريسو تونيك
تمور سلوى

الشاي

28

روز مع الفانيليا الفرنسية
سيالني سوبريم سينغيل أوريجين ( أصل واحد)
إيرل جراي األصلي
شاي أخضر بزهور الياسمين
شاي أخضر سيالني يونغ هايسون
شاي أخضر مغربي بالنعناع
شاي القرفة السيالني
أوراق النعناع
أزهار البابونج
شاي بريليانت
شاي أبيض سيالني سيلفر تيبس
شاي أخضر سنشا المميز
دارجيلنج سينغل إستايت
منقوع األعشاب الطازجة
الباقة اليومية

جميع األسعار بالريال القطري

الشاي المثلج

28

كالسيك
دراق
باشن فروت

المياه المعبأة
عادية
أكوا بانا  250مل

28

أكوا بانا  1000مل

40

آفيان  330مل

28

آفيان  750مل

40

الريان  330مل

24

الريان  750مل

34

المكربنة)
المياه فوارة (أو ُ
سان باليجرينو  250مل

28

سان باليجرينو  1000مل

40

بادوا  330مل

28

بادوا  750مل

40

مرطبات
كوكا كوال ،سبرايت ،تونيك ،شراب الزنجبيل

18

سان باليجرينو آرينتشياتا

28

سان باليجرينو ليموناضة

28

روسا
سان باليجرينو آرينتشياتا
ّ

28

جميع األسعار بالريال القطري

