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salads & starters

COBB SALAD (D)  68

Chopped greens, tomato, crispy veal bacon,
grilled chicken breast, hard-boiled egg,
avocado, chives, stilton cheese dressing

THE LEAGUE SALAD (N)  85

Grilled shrimp, green apple, caramelized 
pecan nuts, dried cranberries, citrus vinaigrette

Classic Caesar Salad (V/G)  68

Add: grilled BBQ chicken breast  88

Add: grilled lemon black tiger prawns  98

S L
The bucket list
Small: serves 1-2 person  |  Large: serves 3-4 persons

Chips & Dips (V/G/D) 52 122 

Pico de gallo, sour cream

CHICKEN Lollipops (G/D) 68 138

l BBQ 
l Blue Cheese & Buttermilk 
l Cajun 
l Tandoori

VEAL SCHNITZEL BITES (G/D) 72 152

l Vienna
l Hunter
l Curry
l Gypsy

VEAL CORDON BLEU (G/D) 78 158

l Vienna
l Hunter
l Curry
l Gypsy

SPICY LAMB SPARE RIBS (D) 88 188

Raita, BBQ, apricot chutney
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EMPANADAS (G/D) 58 138

l Chicken & corn
l Braised beef & potato
l Cheese & ham
l Spicy tomato sauce, mango aioli

SHRIMP & CORN BOIL UP (SF) 82 178

FRY BASKET (SF/G/D) 98 222

Calamari, fish goujons, shrimp, onion rings, 
potato skins, Japanese wasabi mayo

POTATO SKINS (V/D) 58 98

l Cheese
l Poutine
l Red & white

sandwiches

BBQ VEGETABLE Panini (V/N/G/D)  72

Whole wheat bread, basil & pine seed mayonnaise

ROAST BEEF (G/D)  82

Toasted Japanese milk bread, melted Manchego cheese, 
Russian dressing, pickle
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burgers
All burgers are served with hand cut fries and BBQ slaw.
Gluten-free buns are available.

O F F E N C E

100% American USDA choice beef burgers                                                           

CENTER (G/D)  72

Classic butter brioche, beef patty, American cheddar cheese
lettuces, tomato, pickle, secret sauce 

QUARTER BACK (G/D)  158

Fennel brioche, beef patty, Maine lobster, 
truffle Hollandaise sauce

FULL BACK (G/D)  138

Classic butter brioche, Wagyu beef pattie, foie gras, 
Swiss cheese, sautéed mushrooms, truffle mayonnaise  

Wide Receiver (G/D)  88

Salad bun, beef pattie, pulled beef short rib,
onion rings, BBQ sauce

d e f e n s e

                                                                
LINEBACKER (V/G/D/N)  82

Carrot & muesli bun, beyond burger patty, 
avocado, Swiss cheese

DEFENSE TACKLE (G/D)  78

Zataar & labneh bun, lamb kofta, chili hummus, 
Arabic pickle

CORNER BACK (V/G/D)  72

Fenugreek bun, masala potato pattie, 
turmeric tempura, raita
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Kids

Beef CROQUETTES  35

Tomato sauce, cheese, chives

Chicken pop corn  45

French fries, cheese sauce

Mac & cheese  45

Turkey ham, parsley

Ham & cheese empanadas  40

French fries, pesto dip

Grilled ham & cheese   45
finger sandwich
French fries 

Breaded fish fingers  45

French fries, mango aioli

desserts
Vanilla Ice Cream  20

Chocolate sauce
Mix Fruits  28

Chocolate sauce
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sweet treats

CHURROS & CHOCOLATE   38

Cinnamon, dark chocolate

S’MORES  42

Marshmallow fluff, vanilla bean ice cream

BANOFEE PIE IN A JAR  48

Bailey’s ice cream, toffee sauce, pecan brownie, banana 

JUMBO CHOCOLATE CHIP   42
COOKIE
Caramel center, macadamia nuts, vanilla ice cream cone

Freak Shakes

Kit Kat Brownie Shake & Cup  68

Chocolate ice cream, whipped cream, KitKat, 
white marshmallow, mini donuts, almond crumble, 
chocolate chips, chocolate cookie

Strawberry white   68
Choc-chip Shake & Cup
Strawberry ice cream, whipped cream, 
pink marshmallow, M&M’S, jelly beans, 
fizz worms, cherry

Vanilla Marshmallow   68
shake & Cup
Vanilla ice cream, whipped cream, marshmallow, 
lady finger, M&M’S, fizz worms, jelly babies, 
mini wafer cones
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BILLIARDS

1 hour  80

Beer BUCKETS

Bucket of 6 beers   198

Choice of: Heineken, Peroni, Corona, Asahi, Al Maza, 
Tiger, Budweiser, Budweiser Light

DRAUGHT BEER

Budweiser 32 48

BEER

Heineken  42

Corona  42

Hoegaarden  42

Peroni  42

Asahi  42

IPA Fuller’s India Pale Ale 500ml 62

Tiger  42

Al Maza  42

Budweiser  42

Budweiser Light  42
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CIDER & COOLER

Savanna Dry  42

Bacardi Breezer  52

Orange, watermelon, pineapple

SIGNATURE CHAMPIONS 
LEAGUE COCKTAILS

Dune Surfers Shade  68

Absolut, midori, passion fruit, fresh pineapple, lime juice

The Figure Skater  68

Absolut, SoCo, berry kaleidoscope, lime

Ice Gymnast  68

Bacardi Carta Blanca, “Blue”, Curaçao, 
Archers peach schnapps, pineapple juice, drop of sweet

Skydivers Ripcord  78

Martini Bianco, red bull, passion fruit, orange, cranberries

Archers Pink Skirt  78

Edinburgh gin raspberry, triple sec, berry mix, 
fresh lemon juice, egg white

Six Love  88

Edinburgh gin elderflower, St. Germain elderflower, 
rose, fresh orange, soda
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SIGNATURE PREMIER 
LEAGUE COCKTAILS

Boxers Spice  68

Sailor Jerry spiced rum, crafted ginger & vanilla honey, 
fresh apple & lime juice

Fencing Zest  68

Ballantine’s Finest, Martini Roso, Grand Marnier, 
orange bitters, secret Salwa smoke

S.O.F. League  68

Jim Beam, Canadian Club, 
crafted in house old fashioned syrup, secret Salwa smoke

The Kickboxer  68

Jim Beam, Drambuie, crafted cinnamon syrup 
& fresh lemon juice

The Cricket’s Dream  72

Edinburgh Gin Cannonball Navy, Martini Extra Dry, 
Benedictine, orange bitters

The League Sours  72

Calvados, Elderflower liqueur, peach puree, 
lemon juice, egg white

SIGNATURE 
PENALTY SHOTS

Knockout  48

Bailey’s Irish Cream, Sailor Jerry Spiced Rum

Crush Helmet  48

Archers Peach Schnapps, Bailey’s Irish Cream, Grenadine

Penalty Shot  48

Absolut, Blue Label,, Amarula Cream, “Blue”, Curaçao, 
Midori Melon

Home Run  48

Courvoisier VS, Single espresso
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Red Sox Shot  48

Archers Peach Schnapps, Jägermeister, Apple & cranberry 
juice

Nutty Gala  48

Amarula Cream, Disaronno Amaretto, Frangelico, Cream

Foot Work  48

Bottega, Limoncino di Grappa, Bottega, Gianduia, 
Chocolate e Grappa, Mango Juice

L.B.W  48

Olmeca Blanco, Patron XO, “Café”

Hattrick  48

Olmeca Blanco, Midori Melon, Blue Lagoon Syrup

Freestyle  48

Olmeca Blanco, Kahlua, Bailey’s Irish Cream, Frangelico

GIN                                

Beefeater  42

Beefeater 24  48

Bombay Sapphire  48

Hendrick’s  52

Tanqueray, 10  52

Monkey 47  112

Edinburgh Gin Cannonball Navy 48
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Flavoured GIN        

Edinburgh Gin  48
Rhubarb & Ginger

Edinburgh Gin  48
Elderflower

Edinburgh Gin  48
Raspberry

Rum                              

Bacardi Carta Blanca  42

Havana Club 3 Year Old  42

Havana Club 7 Year Old  52

Sailor Jerry Spiced Rum  42

Capt. Morgan Jamaican Rum  42

Sagatiba, Pura  42

Malibu  42

VODKA                         

Absolut, Blue Label  42

Ketel One  52

Ciroc  52

Belvedere  52

Grey Goose  62
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flavoured VODKA    

Absolut, Citron  42

Absolut, Mandarin  42

TEQUILA                       

Olmeca Blanco  42

Olmeca Gold  42

Patron Anejo  68

Patron XO, “Caf”  52

SCOTCH BLENDED
WHISKEY                       

Ballantine’s Finest  42

J&B Rare  48

Chivas Regal 12 Year Old  58

Johnnie Walker,   58
Black Label, 12 Year Old

Chivas Regal 18 Year Old  78

Chivas Regal 25 Year Old  268
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SINGLE MALT
WHISKEY                       

Glenmorangie, 10 Year Old  62

Laphroaig, 10 Year Old  62

Auchentoshan 12 Year Old  62

Glenfiddich Solera  68
15 Year Old

Glenfiddich,   78
Small Batch Reserve, 
18 Year Old

U.S.A WHISKEY                      

Jack Daniels  52

Gentleman Jack  58

Jack Daniels Single Barrel  62

Jim Beam  48

Makers Mark  52

Buffalo Trace  48

Woodford Reserve  58

INTERNATIONAL
WHISKEY                       

John Jameson  42
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Cognac

Courvoisier, VS  62

Courvoisier, XO  168

Hennessy, VSOP  78

Hennessy, XO  198

Remy Martin, VSOP  78

Remy Martin, XO  198

CALVADOS

Sylvain  48

PORT

Croft Fine Ruby Port  42

WINE BY GLASS

Sparkling
Tintoretto Prosecco di Conegliano  68

Red
Montepulciano d’Abruzzo DOC  52

Finca La Linda Malbec  58

White
Romio Pinot Grigio Friuli  52

Oyster Bay Sauvignon Blanc  78

Rose
Rose d’Anjou  52
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WINE BY BOTTLE

Sparkling
Tintoretto Prosecco di Conegliano  328

Red
Montepulciano d’Abruzzo DOC  252

Finca La Linda Malbec  268

Robert Mondavi Cabernet  538

Ravenswood Zinfandel Vitner’s  518

Robert Mondavi Merlot  428

Celeste Ribera del Duero  618

Villa Antinori Rosso IGT  458

The Chocolate Block  648

White
Romio Pinot Grigio Friuli  252

Oyster Bay Sauvignon Blanc  378

Villa Antinori Bianco IGT  388

Protos Verdejo Rueda  328

Casa Ferreirihna Planalto  338

Woodbridge Chardonnay  328

Rose
Rose d’Anjou  252 

BOTTLED WATER 

Still
Acqua Panna 250ml  28 
Acqua Panna 1000ml  40

Al Rayyan 330ml  24 
Al Rayyan 750ml  34 

Sparkling
San Pellegrino 250ml  28

San Pellegrino 1000ml  40
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SOFT DRINKS 

Coca Cola, Diet Coke, Sprite,   18
Tonic Water, Ginger Ale, 
Fanta Orange  

San Pellegrino  28

Limonata, Aranciata, Aranciata Rossa

SIGNATURE 
ZERO COCKTAILS 

The Haka  42

Green apple syrup, fresh kiwi, pressed lime and soda water

The Ruck  42

Artisan peppermint tea syrup, peach, 
pineapple & soda water

Quarterback’s Wife  42

Lychee juice, elderflower syrup, homemade berry soda

Laurel Wreath  42

Lavender syrup, homemade berry zest soda water, 
rose water, freshly pressed lime

Olympic Gold  42

Grapefruit juice, homemade old fashioned syrup, 
San Pellegrino Aranciata, gold dust

FRESH JUICES  38

Watermelon

Pineapple

Orange 
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CRAFTED LEMONADES  38 

Strawberry

Passion fruit

Blueberry

COFFEES 

Americano  28 

Decaffeinated Americano  32

Espresso  28

Espresso Double  32

Cortado  32

Cappuccino  32

Cafe Latte  32

Spanish Late  38

Date Latte  38
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ICED COFFEES  32

Hazelnut

Vanilla

Mocha  

TEAS  28

English Breakfast 

Earl Grey 

Jasmine

Darjeeling

Green Tea

Chamomile

Mint

iced TEAS  28

Peach

Passion Fruit

Vanilla
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“أبدًا ال تقل أبدًا ألن الحدود، كما 

المخاوف، غالبًا ما تكون مجرد وهم”. 

مايكل جوردان 

سلة
كرة ال

ساِرع 

إلى الطعام

قائمة الطعام

قائمة خاصة 

“ذا ليغ“

صعبًا 
صار 

“كلما كان االنت
ي الفوز“.

سعادة ف
ت ال

كلما زاد
بيليه - كرة القدم



غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة

جميع األسعار بالريال القطري

السلطة والمقبالت

68 سلطة “كوّب” )أ(  
خضار مقطع، طماطم، لحم بقري مقدد مقرمش، 

صدر دجاج مشوي، بيض مسلوق، أفوكادو، 
ثوم معمر أو سيبوليت، صلصة جبنة ستيلتون

85 سلطة “ذا ليغ“ )م(  
روبيان مشوي، تفاح أخضر، جوز البقان بالكراميل، 

توت بري مجفف، مع تتبيلة “الفينيغريت“ بالخل الحمضيات

68 سلطة السيزر الكالسيكية )ن/غ(  
88 أِضـف: صدر دجاج مشوي 
98 أِضـف: الروبيان أو الجمبري العمالق بالليمون المشوي 

ذي باكيت ليست
حجم صغير: لشخص أو شخصين  | حجم كبير: ليخدم 3-4 أشخاص

كص

122  52 شيبس اند ديبس )ن/غ/أ( 
بيكو دي جالو ، كريمة حامضة

138  68 ُقطع الدجاج )غ/أ( 
l صلصة الباربيكيوه

l صلصة الجبن األزرق واللبن
l كاجون

l تندوري

152  72 ُقطع لحم العجل )غ/أ( 
l فيينا
l هانتر
l كاري

l جيبسي

158  78 كوردون بلو لحم العجل )غ/أ( 
l فيينا
l هانتر
l كاري

l جيبسي

188  88 ضلع خاروف حـّر )أ( 
صلصة رايتا، باربكيو والمشمش
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جميع األسعار بالريال القطري

138  58 إمباناداس )غ/أ( 
l دجاج وذرة

l لحم البقر المطهو مع البطاطا
l الجبن ولحم الخنزير

l صلصة الطماطم الحارة ومانجو أيولي

178  82 الروبيان والذرة المغلي )ث ب( 

222  98 تشكيلة من المقالي )ث ب/غ/أ( 
كاليماري، سمك جوجون، جمبري، دواِئر البصل،

جلود البطاطس، الوسابي مايو الياباني

98  58 بطاطس مع القشر )ن/أ( 
l جبنه

l بوتين
l احمر ابيض

السندويشات أو الشطاِئـر

72 بانيني مع الُخضار وصلصة الباربيكيوه )ن/م/غ/أ( 
خبز القمح الكامل والريحان ومايونيز بذور الصنوبر

82 روست بيف )لحم بقر مشوي( )غ/أ(  
خبز ياباني بالحليب محمص، جبنة مانشيجو ذائبة، 

صلصة روسية، مخلل



غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة

جميع األسعار بالريال القطري

البرغر
ـفـة يدويًا وسلطة مع  يتم تقديم جميع أنواع البرغر مع بطاطس مقلية مشحَّ

صلصة باربيكيوه. يوجد ُخبز البرغر الخالي من الغلوتين.

أوّفـينس
تشكيلة من لحم البرغر ٪100 أمريكي من وزارة الزراعة األمريكية

72 سانِتـر )غ/أ(  
بريوش كالسيك بالزبدة، لحم بقر، جبنة شيدر أمريكية، 

خس، طماطم، مخلل وصلصة “سيكريت“ )سرّية(

158 كوارتير باك )غ/أ(  
بريوش الشمر، شريحة لحم بقر، لوبستر “ماين“، 

صلصة هولنديز الكمأة

138 فول باك )غ/أ(  
بريوش الزبدة الكالسيكية، فطيرة لحم واغيو، “فوا غرا“، 

جبنة سويسرية، مشروم سوتيه أو الفطر المقلي ومايونيز كمأة

88 وايد ريسيفر  )غ/أ(   
خبز سلطة، فطيرة لحم بقر، لحم بقري مسحب ضلع قصير، 

حلقات أو دواِئـر البصل، صلصة باربيكيو

ديفنس

82 الينبرايكر )ن/غ/أ/م(  
خبز الجزر والموزلي، قطعة برغر، أفوكادو، جبنة سويسرية

78 ديفانس تاكل )غ/أ(  
خبز زعتر و لبنة، كفتة لحم ضأن، حمص فلفل حار، مخلل عربي

72 كورنير باك )ن/غ/أ(  
خبز فينوغريك، فطيرة بطاطس ماساال، تمبورا الكركم، رايتا
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الحلويات

38 شوّروز والشوكوالتة   
قرفة والشوكوالتة الداكنة

42 سمورز  
حشوة مارشميلو، آيس كريم فانيليا

48 فطيرة بانوفي في إناء  
آيس كريم بايليز، صلصة التوفي، براوني البقان، الموز

42 جومبو تشوكليت تشيب كوكي   
)قطعة حلوة كبيرة بالشوكوالتة(

كراميل في الداخل، مكسرات مكادميا، آيس كريم فانيليا



جميع األسعار بالريال القطري

البلياردو

80 ساعة  

تشكيلة من البيرة

198 دلو من 6 زجاجات بيرة  
اختيارات عديدة: هاينكن، بيروني، كورونا، أساهي، 

المازة، تايِغـر، بدويايزر، بدويايزر اليت

500 مل
250 مل بيرة درافت

48  32 بادوايزر 

بيرة

42 هاينكن  
42 كورونا  
42 هووغاردن  
42 بيروني  
42 أساهي  
62 أي بي أي فوليرز إنديا بايل أيل – 500 مل  
42 تايِغـر  
42 المازة  
42 بدويايزر  
42 بدويايزر اليت  
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ـجة عصير فاكهة مشروبات ُمثلَّ

42 سافانا دراي  

52 باكاردي بريزر  
ليمون، بطيخ، أناناس

كوكتيل دوري األبطال 
خاص بالمطعم

68 دون سورفور شايد  
أبسولوت، ميدوري، باشن فروت، أناناس طازج، عصير ليمون

68 ذي فيغور سكايتر  
ـل، حامض أبسولوت، سوكو، توت مشكَّ

68 أيس جيمناست  
باكاردي كارتا بالنكا، „بلو“، كوراتشو، أرتشيرز بيتش شنابس، 

عصير األناناس ، قطرة من الحلو )الَقـِطـر(

78 سكايدايفر ريبكورد  
مارتيني بيانكو، ريدبول، باشن فروت، البرتقال والتوت البري

78 أرتشيرز بينك سكيرت  
توت العليق إدنبرة، تريبل سيك، مزيج التوت، 

عصير الليمون الطازج، بياض البيض

88 سيكس الف  
شراب جين إدنبرة بالبيلسان، بيلسان سان جيرمان“، 

الورد والبرتقال الطازج والصودا



جميع األسعار بالريال القطري

كوكتيل الدوري الممتاز  
خاص بالمطعم

68 بوكسيرز سبايس  
ـع وعسل الفانيليا، تفاح طازج  سيلور جيري رم متبل، زنجبيل مصنَّ

وعصير ليمون

68 فانسينغ زيست  
بالنتاينز فاينيست، مارتيني روزو، غراند مارينييه، عصير البرتقال، 

سيكريت سلوى سموك

68 س.أو. أف. ليغ  
ـق مصنوع في المنزل،  جيم بيم، كاناديان كلوب، شراب ُمعتَّ

سيكريت سلوى سموك

68 ذا كيكبوكسر  
ـع وعصير الليمون الطازج جيم بيم، درامبويه، شراب القرفة الُمصنَّ

72 ذا كريكتز دريم  
إيدنبورغ جين كانونبول نايفي، مارتيني إكسترا دراي، بينيديكتين، 

مع البرتقال الُمـّر

72 ذا ليغ ساورز  
 ،)Elderflower كالفادوس، ليكور البيلسان )أو ليكيور

هريس الخوخ، عصير الليمون، بياض البيض 

بينالتي شاتس 
الخاصة بالمطعم

48 نوك أوت  
أيريش كريم من بايليز، سايلور جيري سبايسد رام

48 كراش هيلميت  
أرتشيرز بيتش سنابس، أيريش كريم من بايليز، الغرينادين

48 بينالتي شاط  
أبسوليوت، بلو اليبل، أماروال كريم، „بلو“ كوراشاو، ميدوري ميلون

48 هوم ران  
كورفوازييه „في.أس“، سينغل إسبريّسـو

48 ريد سوكس شاط  
أرتشيرز بيتش سنابس، جاغيرمايستير، عصير التفاح والتوت البّري
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48 ناّتي غاال  
كريم أمارواّل، ديزاروّنو أماريّتو، فرانجيليكو، كريمة

48 فوت وورك  
بوتيغا، ليمونشينو دي غراّبا، بوتيغا ، جياندويا، 

شوكوالتة وغرابا، عصير مانجو

48 أل. بي. دبليو.  
أولميكا بيانكو، باترون „إكس. أو“، „كافيه“

48 هاّتريك  
أولميكا بيانكو، ميدوري ميلون، شراب بلو الغون

48 فريستايل  
أولميكا بيانكو، كاهلوا، أيريش كريم من بايليز، فرانجيليكو

جين

42 بيفاتر  
48 بيفاتر 24  
48 بومباي ساّفـير  
52 هايندريكس  
52 تانكيراي 10  
112 مانكي 47  
48 إيدينبورغ جين كانونبول نايفي  

جين بالنكهات

48 ادنبرة جين راوند والزنجبيل  
48 ادنبره جين Elderflower أو بالبيلسان  
48 ادنبرة جين توت العليق  
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الراّم

42 باكاردي كارتا بالنكا  
42 هافانا كلوب 3 سنوات  
52 هافانا كلوب 7 سنوات  
42 ل(  سايلور جيري سبايسد راّم )أو بالراّم الُمتبَّ
42 كابتين مورجان جامايكا راّم  
42 ساجاتيبا، بورا  
42 ماليب  

فودكا

42 أبسوليوت بلو اليِبـل  
52 كيتيل وان  
52 سيروك  
52 بيلفيدير  
62 غراي غووز  

فودكا بنكهات

42 أبسوليوت مع الليمون الحامض  
42 ابسوليوت مع الماندرين  
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تيكيال

42 أولميكا بالنكو  
42 أوميكا غولد  
68 باترون أنيجو  
52 باترون إكس. أو. “كاف“  

سكوتش ويسكي ممزوج

42 بالنتاينز فاينيست  
48 جي. أند بي رير  
58 شيفاز ريغال 12 سنة   
58 جوني ووكر بالك ليبل 12 سنة  
78 شيفاز ريغال 18 سنة   
268 شيفاز ريغال 25 سنة   

ويسكس سينغل مولت

62 غلينمورانجي، 10 سنوات  
62 الفرواغ، 10 سنوات  
62 أخينتوشان، 10 سنوات  
68 غالنفيديش سوليرا 15 سنة  
78 غالنفيديش، سمول باتش ريزيرف، 18 سنة  
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ويسكي أميركي

52 جاك دانييلز  
58 جانتيلمان جاك  
62 جاك دانييلز سينغل باريل  
48 جيم بيم  
52 مايكيرز مارك  
48 بوفالو ترايس  
58 وودفورد ريزورف  

ويسكي عالمي

42 جون جاميسون  

الكونياك

62 كورفوازييه “في. أس“  
168 كورفوازييه “إكس. أو“  
78    VSOP هانيسي
198    XO هانيسي
78    VSOP ريمي مارتان
198   XO ريمي مارتان
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كالفادوس

48 سيلفان   

بورت

42 كروفت فاين روبي بورت  

النبيذ بالكأس

68 الفّوار   
تينتوريتو بروسيكو دي كونيغليانو

النبيذ األحمر  
52 مونتيبولشيانو دابروزو دوك 
58 فينشا ال ليندا مالبيك 

النبيذ األبيض  
52 روميو بينو غريجيو فريوّلي 
78 أويستير باي سوفينيون بالن 

النبيذ الزهري
52 روز دانجو 
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النبيذ بالزجاجة

328 الفّوار   
تينتوريتو بروسيكو دي كونيغليانو

النبيذ األحمر  
252 مونتيبولتشيانو دابروزو دوك 
268 فينشا ال ليندا مالبيك 
538 روبيرت موندافي كابيرنيه 
518 رافينسوود زينفانديل فيتنرز 
428 روبيرت موندافي ميرلوت 
618 سيليستي ريبيرا ديل دويرو 
458 فيال أنتينوري روّسو أي.جي.تي. 
648 ذي شوكوليت بلوك 

النبيذ األبيض
252 روميو بينو غريجيو فريوّلي 
378 أويستير باي سوفينيون بالن 
388 فيال أنتينوري روّسو أي.جي.تي. 
328 بروتوس فيرديجو رويدا 
338 كازا فيّريرينا بلنالتو 
328 وودبريدج شاردونييه 

نبيذ زهري
252 روز دانجو 

مياه 

المياه المعدنية 
28 أكوا بانا 250 مل      
40 أكوا بانا 1000 مل  
24 الرّيان 330 مل 
34 الرّيان 750 مل   
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المياه الغازية 
28 سان بيليغرينو 250 مل     
40 سان بيليغرينو 1000 مل 

المرطبات 
 

 18 كوكا كوال، دايت كوك، سبرايت، ماء التونيك،  
جنجر إيل، فانتا على نكهة الليمون

28 سان بيّليغرينو  
ليموناتا، أركانساتا، أركانساتا روّسا

مشروبات من دون كحول 
خاصة بالمطعم 

 

42 ذي هاكا  
شراب تفاح أخضر، كيوي طازج، ليمون معصور ومياه صودا

42 ذا راك  
شراب شاي مع النعناع البيتي، خوخ، أناناس ومياه صودا

42 كوورتير باكز وايف  
عصير ليتشي، شراب البيلسان، صودا التوت محلية الصنع

42 لوريل ريث  
شراب الالفندر، قشر التوت محلي الصنع، ماء الصودا،

ماء الورد، عصير الليمون الطازج

42 أوليمبيك غولد  
ـق مصنوع في المنزل، عصير غريب فروت، شراب ُمعتَّ

سان بيليجرينو أرانشاتا، غبار الذهب الصالح للطعام
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عصير طازج 
 

38 بطيخ  
38 أناناس  
38 ليمون  

ليموناضة مصنوعة من
 

38 الفريز  
38 باشين فروت  
38 التوت البّري  

القهوة
 

28 قهوة أميركية   
32 قهوة أميركية خالية من الكافيين   
28 إسبريسو   
إسبريسو دوبل   32
32 كورتادو   
32 كابوتشينو   
32 كافي التي   
38 سبانش التيه  
38 التي بالَتـمـر   
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القهوة المثّلجة 

32 بالبندق  
32 الفانيليا  
32 موكا  

الشاي 

28 إنجليش بريكفيست  
28 إيرل غراي  
28 جازمين )ياسمين(  
28 دارجلينغ  
28 شاي أخضر  
28 بابونج  
28 نعناع  

الشاي المثّلج

28 دّراق  
28 باشن فروت  
28 الفانيليا  

“ذا ليغ“

يشكركم


