


All prices are in Qatari Riyal

SunSet
     SessionS

Daily from 5 pm till 7 pm

SunShine
     bucketS

Daily from 12 pm till 3 pm

SunDoWneRS MARGARItA 32
Classic, strawberry, passion fruit

beeR 32
Budweiser
Budweiser Light

houSe SPIRItS 32
Absolut Blue
Beefeater 
Bacardi Carta Blanca
J.W. Red Label

houSe WIne 32
Romio Pinot Grigio, White Wine
Montepulciano d’Abruzzo, Red Wine

bucket of 6 beeRS
foR 198

6



cOLD MeZZeh (D/G)  88

huMMuS

MutAble

fAttouSh

WARak enAb

labneh 

SAlaDS
beetRoot & fetA SAlaD (D/V)  58
Beetroot, herb marinated feta, quinoa, 
lemon mint dressing, mixed green salad

cOnfit Duck leG SAlaD (n)  68
Burnt coconut, charred pineapple, honey soy cashews, 
mixed green salad

GRilleD chicken SAlaD (D)  62
Caper berries, roasted plum tomatoes, 
parmesan shavings, rocket, balsamic

otb Poke
Click here to choose your favorite from the OTB Poke Menu

RainboWL  112
Blueberry salmon, quinoa & black chia, 
granola, mix vegetables, fruits, lemon 
vinaigrette, coconut & orange 
blossom dressing 

A creation by Pedro 
Caetano, Chef de Partie 
at the Conrad Algarve. 
Winner of 2021 Flavour 
& Flair culinary 
competition

The dish is Pedro’s 
tribute to his 
surroundings on the 
Algarve - fresh sun 
kissed citrus fruit, 
crunchy vegetables and 
wonderful blueberry-
tinged cured salmon all play 
their part in this beautifully 
balanced salad bowl.

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

http://qrco.de/OTB-Poke-Menu
http://qrco.de/OTB-Poke-Menu


the MAinS
ShAWARMA WRaP (G)  68
Marinated chicken, mix pickles, lettuce, onion, tomato, mint, 
garlic mayo, tahini

cRiSPy fRieD chicken (G)  88
Spicy pickled cucumber, French fries

otb buRGeRS
Click here to choose your favorite from the OTB Burgers Menu

SiDeS
classic fRieS  20

otb fRieS 25

loADeD fRieS 35

MoZZARella StickS  32

KiDS’ cORneR
All kid’s meals are served with choice of 
French fries or small green salad

cRiSPy chicken tAcO (G/D)  32

MoZZARella StickS (G/D)  32

chicken PoPcORn (G)  36

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

https://qrco.de/OTB-Burgers
https://qrco.de/OTB-Burgers


DesseRtS
SlIceD WAteRMelon  48

chocolate bRoWnIe 48

Ice cReaM
MAGnuM classic 28

MAGnuM White 28

MAGnuM AlmonD 28

MAGnuM Double caRaMeL 28

cORnetto classic 28

cORnetto chocolate 28

cORnetto StRaWbeRRy 28

caliPPo 18

All prices are in Qatari Riyal



ZeRo cocktAILS
fineaPPle  48
Pineapple juice, watermelon juice, 
green apple syrup, lime, mint

PooL-iP  48
Strawberry purée, lime, basil, black pepper, 
balsamic vinegar, soda water

PooL Mule  48
Passion fruit purée, fresh lime, garden mint, 
ginger ale

PAssion cOlaDA  48
Pineapple juice, coconut cream, passion fruit

M & M  48
Fresh watermelon, lemon, mint

beach cooleR  48
Peach purée, fresh orange juice, cranberry juice, 
grenadine, sprite

Whole coconut
fReSh coconut  42

SMoothieS 38

StRaWbeRRy 

MAnGo

PAssion fRuit

Peach

All prices are in Qatari Riyal



cOffee
AMeRicano  28

AMeRicano-DecaffeinAteD  32

eSPResso  28

eSPResso Double  32

caPPuccino  32

cORtADo  32

café latte  32

MAcchiAto  32

tea
MoRoccAn Mint – GReen tea  28

eaRL GRey oRiGinAL – black tea  28

SinGle eStAte DARjeelinG – black tea  32

enGliSh bReakfASt – black tea  28

iceD cOffee
ReGulaR  32

VAnilla  32

hAZeLnut  32

chocolate  32

All prices are in Qatari Riyal



fReSh juiceS
oRanGe  38

PineaPPle  38

WAteRMelon  38

blenD of the DAy  42
Freshly squeezed juice blend of the day

PReMIuM WAteR 
AnD Soft DRInkS
AcquA PAnnA 500ML  28

AcquA PAnnA 1000ML  40

AL RayyAn 500ML  15

AL RayyAn 1500ML  25

SAn PelleGRino 500ML  28

SAn PelleGRino 1000ML  40

cocA-cOla  18

Diet cocA-cOla   18

fAntA  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



bReeZeR
bAcaRDi tRoPicaL bReeZeR  52
Orange, Watermelon, Pineapple

beeR & ciDeR
heineken 42

cORonA 42

buDWeiSeR 42

buDWeiSeR liGht 42

SAVAnnA DRy 42

Stella ARtoiS 42

VoDKa
AbSolut blue labeL 42

GRey GooSe 62

tequila
olmeca blancO 42

PAtRon xo, “cafe” 52

Gin
beefeateR 42

henDRick’S 52

All prices are in Qatari Riyal



WhiSkey
bAllantine’S fineSt 42

johnnie WAlkeR, ReD labeL 42

jAck DAnieLS 52

chiVAS ReGAL 12 yeaR oLD 58

RuM
bAcaRDi caRtA blanca 42

caPtAin MoRGAn jAMAican RuM 42

MAlibu 42

coGnAc
cOuRVoiSieR, VS 62

Wine                           

SPARklinG
Tintoretto, Prosecco di Conegliano 68 328
Italy

White
Romio Pinot Grigio  52  252
Italy
Oyster Bay Sauvignon Blanc 78  378
New Zealand

ReD
Montepulciano d’Abruzzo 52 252
Italy
La Linda Malbec  58        268
Argentina

RoSé
Rosé D’Anjou  52      252
France

All prices are in Qatari Riyal



جميع األسعار بالريال القطري

6

   جلسات 
غروب الشمس

   مجموعة 
شروق الشمس

ا من الساعة 55 مساًء  مساًء  ا من الساعة يومّيً يومّيً
حتى الساعة حتى الساعة 77 مساًء مساًء

ا من الساعة 1212 ظهًرا  ظهًرا  ا من الساعة يومّيً يومّيً
حتى الساعة حتى الساعة 33 من بعد الظهر من بعد الظهر

جمموعة من جمموعة من 66 زجاجات برية  زجاجات برية 
مقابل مقابل 198198 ريال قطري ريال قطري

32 مشروب مارغريتا عند املغيب مشروب مارغريتا عند املغيب 
كالسيكي، فراولة، ماراكويا

32 برية برية 
بدوايزر

بدوايزر اليت

  32 مشروبات املطعم الروحية  مشروبات املطعم الروحية  
أبسولوت بلو

بيفيتر
بكاردي كارتا بالنكا

جوني ووكر، ريد ليبل

32 نبيذ املطعم نبيذ املطعم 
روميو بينو جريجيو، نبيذ أبيض

مونتيبولسيانو دابروزو، نبيذ أحمر

جميع األسعار بالريال القطري



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

جميع األسعار بالريال القطري

88 مقبالت باردة )أ/غ( 
حمصحمص

متبلمتبل

فتوشفتوش

ورق عنبورق عنب

لبنةلبنة

السلطات
58 سلطة الشمندر والفيتا )أ/ن( سلطة الشمندر والفيتا )أ/ن( 

شمندر، جبنة فيتا باألعشاب، كينوا، صلصة الليمون والنعناع، 
سلطة خضراء مشكلة

68 سلطة كونفيت ساق البط )م( سلطة كونفيت ساق البط )م( 
جوز هند محروق، أناناس مفحم، كاجو بالعسل والصويا، 

سلطة خضراء مشكلة

62 سلطة الدجاج املشوي )أ( سلطة الدجاج املشوي )أ( 
توت القبار، طماطم برقوق مشوية، جبنة بارميزان مبشورة، 

جرجير، بلسميك 

بوكي أو تي بي بوكي أو تي بي 
 إضغط هنا إلختيار طبقك المفضل من قائمة طعام بوكي

أو تي بي

112 راينبول راينبول 
سلمون بالتوت األزرق، كينوا وشيا سوداء، 

جرانوال، خضار متنوعة، فواكه، تتبيلة الخل 
والليمون، صلصة جوز الهند وماء زهر

من إختراع بيدرو كايتانو، الطاهي 
الرئيسي في مطعم كونراد ألغارف 

ورابح مسابقة الفاليفور أند فلير 
عام 2021.

هذا الطبق هو تكريم بيدرو 
لمحيطه في منطقة ألغارف - 

إّن الحمضيات الطازجة والذهبية 
والخضار المقرمشة والسلمون 

المقدد بشراب التوت األزرق الرائع تقوم 
بدورها في وعاء السلطة المتوازن هذا.



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

جميع األسعار بالريال القطري

األطباق الرئيسية
68 سندويتش شاورما بالعجني )غ( سندويتش شاورما بالعجني )غ( 

 دجاج متبل، مخلل مشكل، خس، بصل، طماطم، نعناع، 
مايونيز بالثوم، طحينة

88 دجاج مقلي مقرمش )غ( دجاج مقلي مقرمش )غ( 
مخلل خيار حار، بطاطة مقلية

برجر أو تي بي برجر أو تي بي 
إضغط هنا إلختيار طبقك المفضل من قائمة طعام 

برجر أو تي بي

األطباق اجلانبية
20 بطاطا مقلية كالسيكية بطاطا مقلية كالسيكية 

25 بطاطا مقلية أو تي بي  بطاطا مقلية أو تي بي  

35 بطاطا مقلية حمشية بطاطا مقلية حمشية 

32 أصابع املوزاريال أصابع املوزاريال 

قائمة األطفال
ُتقدم جميع وجبات األطفال مع اختيار من البطاطا المقلية أو 

سلطة خضراء صغيرة

32 تاكو الدجاج املقرمش )غ/أ( تاكو الدجاج املقرمش )غ/أ( 

32 أصابع املوزاريال )غ/أ( أصابع املوزاريال )غ/أ( 

36 فشار الدجاج )غ( فشار الدجاج )غ( 

https://qrco.de/OTB-Burgers
https://qrco.de/OTB-Burgers
https://qrco.de/OTB-Burgers


جميع األسعار بالريال القطري

احللويات
4848 شرائح بطيخ شرائح بطيخ 

4848 براوين الشوكوالتة براوين الشوكوالتة 

اآليس كرمي
2828 ماغنوم كالسيك ماغنوم كالسيك 

2828 ماغنوم أبيض ماغنوم أبيض 

2828 ماغنوم بطعم اللوز ماغنوم بطعم اللوز 

2828 ماغنوم دوبل كراميل ماغنوم دوبل كراميل 

2828 كورنيتو كالسيك كورنيتو كالسيك 

2828 كورنيتو بطعم الشوكوالتة كورنيتو بطعم الشوكوالتة 

2828 كورنيتو بطعم الفراولة كورنيتو بطعم الفراولة 

1818 كاليبو كاليبو 



جميع األسعار بالريال القطري

كوكتيالت خالية من الكحول
48 فاينأبل فاينأبل 

عصير األناناس، عصير البطيخ، شراب التفاح األخضر، 
ليمون حامض، نعناع

48 بول-أي بي بول-أي بي 
هريسة الفراولة، ليمون حامض، ريحان، فلفل أسود، 

خل بلسمي، ماء الصودا

48 بول ميول بول ميول 
هريسة الماراكويا، ليمون حامض طازج، نعناع مدبب، 

مزر الزنجبيل

48 باشني كوالدا باشني كوالدا 
عصير األناناس، كريمة جوز الهند، ماراكويا

48 أم أند أم أم أند أم 
بطيخ طازج، ليمون، نعناع

48 بييتش كولر بييتش كولر 
هريسة الّدراق، عصير البرتقال الطازج، عصير الكرانبيري، 

رمان، سبرايت

جوزة هند كاملة
42 جوزة هند طازجة جوزة هند طازجة 

املشروبات الباردة "سموذي“
38 فراولة فراولة 

38 ماجنو ماجنو 

38 ماراكويا ماراكويا 

38 دّراق  دّراق  



جميع األسعار بالريال القطري

قهوة
28 أمريكية أمريكية 

32 أمريكية خالية من الكافيني أمريكية خالية من الكافيني 

28 إسربيسو إسربيسو 

32 دوبل إسربيسو دوبل إسربيسو 

32 كابتشينو  كابتشينو  

32 كورتادو كورتادو 

32 كافيه التيه 

32 ماكياتو ماكياتو 

شاي
28 شاي أخضر بالنعناع املغربي شاي أخضر بالنعناع املغربي 

28 شاي أسود اورل غراي االصلي شاي أسود اورل غراي االصلي 

32 شاي أسود سينغل استايت دارجيلينغ شاي أسود سينغل استايت دارجيلينغ 

28 شاي أسود انغلش بركفاست شاي أسود انغلش بركفاست 

قهوة مثلجة
32 قهوة عادية قهوة عادية 

32 قهوة بنكهة البندق قهوة بنكهة البندق 

32 قهوة بنكهة الفانيال قهوة بنكهة الفانيال 

32 قهوة بنكهة الشوكوالتة  قهوة بنكهة الشوكوالتة  



جميع األسعار بالريال القطري

العصائر الطازجة
38 برتقال برتقال 

38 أناناس أناناس 

38 بطيخ بطيخ 

42 خلطة اليوم خلطة اليوم 
خلطة عصير اليوم الطازج 

 مياه النوع املمتاز 
واملشروبات الغازية

28 اكوا بانا اكوا بانا 500500 مل  مل 

40 اكوا بانا اكوا بانا 10001000 مل  مل 

15 الرّيان الرّيان 500500 مل  مل 

25 الرّيان الرّيان 15001500 مل  مل 

28 سان بيليغرينو سان بيليغرينو 500500 مل  مل 

40 سان بيليغرينو سان بيليغرينو 10001000 مل  مل 

18 كوكا كوال كوكا كوال 

18 كوكا كوال دايت كوكا كوال دايت 

18 فانتا 

18 سربايت سربايت 

18 مزر الزجنبيل مزر الزجنبيل 

18 ماء التونيك ماء التونيك 

18 ماء الصودا ماء الصودا 

28 سان بيليغرينو ارنسيياتا سان بيليغرينو ارنسيياتا 

28 سان بيليغرينو ليموناتا سان بيليغرينو ليموناتا 

28 سان بيليغرينو ارنسيياتا روّسا سان بيليغرينو ارنسيياتا روّسا 



جميع األسعار بالريال القطري

بريزر
52 بكاردي بريزر تروبيكال بكاردي بريزر تروبيكال 

برتقال، بطيخ، أناناس

برية وسيدر 
42 هينيكن هينيكن 

42 كورونا كورونا 

42 بدوايزر بدوايزر 

42 بدوايزر اليت بدوايزر اليت 

42 سافانا جاف سافانا جاف 

42 ستيال أرتوا ستيال أرتوا 

فودكا
42 أبسولوت بلو ليبل أبسولوت بلو ليبل 

62 غراي غوس غراي غوس 

تيكيال
42 أومليكا بالنكو أومليكا بالنكو 

52 باترون باترون XO قدمي للغاية، "كافيه“  قدمي للغاية، "كافيه“ 

جن
42 بيفيرت بيفيرت 

52 هندرييكس هندرييكس 



جميع األسعار بالريال القطري

ويسكي
42 بالنتينس فاينست بالنتينس فاينست 

42 جوين ووكر، ريد ليبل جوين ووكر، ريد ليبل 

52 جاك دانيلز جاك دانيلز 

58 تشيفاز ريغال، تشيفاز ريغال، 1212 سنة  سنة 

رم
42 بكاردي كارتا بالنكا بكاردي كارتا بالنكا 

42 كابنت مورغان جامايكان رم كابنت مورغان جامايكان رم 

42 ماليبو ماليبو 

كونياك
62   VSكورفوازييهكورفوازييه

نبيذ                                               
فّوارفّوار

328  68 تينتوريتو، بروسيكو دي كونيغليانو  
إيطال

أبيضأبيض
252  52 روميو بينو جريجيو، فريولي 

إيطاليا

378  78 أويستر باي سوفينيون بالن 
 نيوزيلندا

أحمرأحمر
252  52 مونتيبولسيانو دابروزو 

إيطاليا

268  58 ال ليندا مالبيك 
األرجنتين

وردّيوردّي
252  52 روزيه دانجو 

 فرنسا




