Liber de Coquina

The poet Dante Alighieri was born
in 1265 in the Florentine Republic,
a medieval and early modern state
in today’s Italian Tuscany.
Dante is best known for writing
some of the greatest literary
works in Italian language, such as
the ‘Divine Comedy’, published
between 1304 and 1321.
The same medieval period saw
gastronomy taking a big step
forward, with the publication of
the very first cook book in Latin,
the ‘Liber de Coquina’.
Dante frequently referenced Italian
gastronomy in his ‘Divine Comedy’
and to celebrate these coinciding
ancient events, we named this
Dante menu ‘Liber de Coquina’.
Dante restaurant brings to you
the best of Tuscan cuisine and we
hope that to you, it will look, feel
and taste like poetry.

Set menu
STARTER
Crostoni Toscani In Teglia (G/N/D)
Oversized Crusty Tuscan Bread, Chicken Liver
Caprese Salad (D)
Buffalo Mozzarella Cheese, Roma Tomatoes,
Basil Leaves
Panzanella (V/Ve)
Tuscan Bread, Tomato Onion Cucumber

PASTA
Spaghetti Bolognese (G/D)
Bolognese Sauce, Parmesan Cheese
Risotto Ai Funghi (V/D)
Wild Truffle Mushroom Risotto
Penne All’ Arrabiata (G)
Spicy Tomato Sauce

MAIN COURSE
Petto Di Pollo Al Limone (D)
Grilled Chicken Breast, Lemon Butter Sauce,
Steamed Vegetables
Regina Margherita (D/V)
Tomato Sauce, Buffalo Mozzarella

Choice Of One Per Category
QAR 160 Per 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

PANE
BREAD
Bread in Italy is an integral part of life. A loaf of bread from
Altamura or Florence is the result of simple ingredients
harvested with love. The mother gives birth to life and
also to the Dante interpretation of the Tuscan breads.

Panzanella (G/V/VE)				
58
Tuscan Bread - Tomato Salad – Cucumber - Onion
Panzerotti – Salsa Verde Cotta (G/D) 					 38
Crispy Baby Calzone - Cheese & Tomato Sauce
Bruschettone Stracciatella Di Burrata - 		
Pomodorini (V/D/G)
Grilled Sourdough - Pulled Burrata –
Vine Riped Tomatoes

78

INSALATA
SALAD
Insalata Al Gorgonzola (V/D/N) 				
Rocket Leaves – Gorgonzola – Raspberries Toasted Hazelnuts

56

Caprese (V/D) 					
Vine tomatoes - Buffalo Mozzarella - Basil

52

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

STUZZICHINI
CRAFTED BITES
Mamma says you are not allowed to leave the family table
without tasting these simple and joyful dishes.

Cestino Di Olive Ascolane (G/D)				
68
Breaded Olives Stuffed with Meat and Chicken
Provolone Alla Griglia (D/G/V)			
Crusty Pan - Seared Provolone Mushroom Ragout

68

Polpo Grigliato (SF/D)
E.V.O.O. “Drowned” Octopus - Vanilla –
Cauliflower

68

Frittura Di Pesce & Dell'Orto (SF/D/G)
Fried Calamari - Vegetables

72

Fegatini Di Pollo (N/D/SF)
Pan Seared Chicken Liver – Goat Cheese

68

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

PASTA FATTA A MANO
HANDMADE PASTA
The pasta dough is crafted and kneaded tirelessly before it
becomes “la sfoglia.” It’s all about the love,
and then love takes shape.

Ravioli Di Melanzane – 		
Ricotta Al Forno (G/V/D)
Eggplant Ravioli - Baked Ricotta
Tagliolini Al Nero (SF/G/D)		
Handcrafted Squid Ink Spaghetti - Lobster

72

188

Cavatelli (D/G) 		
Lamb Ragoût – Aged Pecorino Cheese

78

Pappardelle – Funghi Misti (G/V/D)
Flat Ribbon Pasta – Wild Mushrooms

88

Lasagna Alla Bolognese (G/D)
Mamma’s Sunday Favorite

88

Triplette Allo Scoglio (SF/G/D)
Seafood Pasta – Calamari Ragout – Prawns –
Scallops – Lobster
Make Your Own Pasta
Penne or Spaghetti
White, Pink or Red Sauce

168

68

Add Mushroom								

76

Add Chicken								

78

Add Mushroom & Chicken							

82

Add Truffles								

92

Add Canadian Lobster							

136

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

DAL FORNO
FROM THE OVEN

Pizza is pizza and that’s it! It just needs to be great!
Our pizzaiolo is known for his generosity! You will not be
disappointed.

Regina Margherita (V/D/G)
Margherita – Buffalo Cheese
Nera – Crostacei (SF/G/D)		
Squid Ink Crust – Prawns - Lobster

78
188

Diavola (G/D)		
Beef Salami - Spicy

78

Capricciosa (G/D)
Smoked Turkey - Mushrooms

82

Quattro Formaggi (V/G/D) 		
4 Cheeses

78

Verdure Dell’Orto (V/G/D) 		
Farmhouse Pizza

82

LIFE IS SWEET		
PIZZA ROSA

75

Pizza Rosa Con Barbabietola Formaggio Di Pecora E Rucola
Beetroot Dough - Goat Cheese - Rocket Leaves
Pizza Rosa Con Barbabietola Salmone Affumicato - Capperi E Basilico Fresco
Beetroot Dough - Smoked Salmon - Caper Berry
Pizza Rosa Con Barbabietola - Formaggio Brie Pollo - Zeste Di Limone
Beetroot Dough - Lemon Chicken - Brie Cheese

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

RISOTTI
RISOTTO
Risotto AI Funghi E Tartufo (D/V) 		
Truffle Mushroom Risotto
Risotto Alla Pescatora (SF/D)		
Calamari – Scallops - Prawns

78
188

C‘ERA UNA VOLTA
UNDER THE TUSCAN SUN
Nonna always cooked for the unexpected

guest!

Bistecca Florentina (D)
Grilled T-Bone – Potatoes – Vegetables

278

Milanese Di Vitello (G/D)
Milanese–Style Veal – Wild Arugula –
Cherry Tomatoes

288

Pollo Al Mattone (D)		
Corn Fed Chicken – Potatoes – Vegetables

162

Carne Di Manzo Alla Griglia (D)							 164
Rib Eye – Rocket Leaves – Parmesan Shavings Cherry Tomatoes
Orata Scottata - Verdure Alla Griglia (SF/D) 156
Pan Seared Seabream – Bisque Sauce –
Cherry Tomato – Grilled Vegetables
Pesce Al Sale (SF/G)							
Salt-Crusted Catch Of The Day

308

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

PER FINIRE 								
SWEET ENDINGS
These desserts are traditional and yummy. No matter how
much you have eaten, there is always room for dolci.

La Panna Cotta (D)		
Dante’s Interpretation

56

Tanto, Tanto Tiramisù (G/D)
Oversized Tiramisu

56

Torta Al Limone (G/D/N)
Lemon Cake

48

Ricotta E Pera (G/D/N)
Pear - Ricotta

48

Torta Al Cioccolato Con Ciliege (G/D/N)
Cherry Chocolate Cake

48

Gelati (D)
Selection Of The Day – Per Scoop

12

BELLE PROVENCE CAKE			
HILTON'S NEXT BIG THING

48

A creation by Ankit Rajak,
winner of 2021 Flavour & Flair competition

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
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

CUCINA PER BAMBINI
KIDS MENU
The same amazing food, in

junior

sized portions…

Mini Pizza – Tomato Sauce – 		
Mozzarella (G/D)		

38

Fried Baby Pizza – Tomato Sauce –			
Parmesan (G/D)

38

Rigatoni – Creamy Pink Sauce (G/D)		

38

Spaghetti – Tomato Sauce – 		
Parmesan (G/D)

38

DOLCE
Ice Cream (D)

12

Chocolate Brownie (G/N)			

48

Fruits & Berries

42

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

Kapitolo Ambrosia

BOTTLED BEER
Corona													

42

Hoegaarden												

42

Heineken												

42

IPA Fuller’s India Pale Ale										

62

Peroni Nastro Azzurro											

42

WINE BY GLASS - (150ML)
Sparkling
Prosecco Superiore Extra-Dry –				
Tintoretto – Veneto						
Spumante Brut - Vino Dei Poeti - 			
Bottega Rosé – Veneto
					

68
68

White
Romio-Pinot Grigio-Friuli 			
52
Verdejo - Protos - Rueda - Spain								 72
Rosé
Rose d'Anjou-France 							

52

Red
Barbera d’Alba - Prunotto – Piedmont			
Montepulciano d’Abruzzo - Tini – Abruzzo			

78
52

All prices are in Qatari Riyal.

WINE BY BOTTLE
Champagne
Besserat de Bellefon - 			
Cuvée des Moines – Brut NV				
Laurent-Perrier - Cuvée Brut Rosé
Louis Roederer - Brut Premier
Duval Leroy – Brut NV
Sparkling
Spumante Brut - Vino dei Poeti - 		
Bottega Rosé – Lombardy			
Frizzante - Moscato d'Asti -			
Prunotto - Piedmont					
Prosecco Superiore Extra-Dry - 				
Tintoretto – Veneto 				
Rosé
Rose d'Anjou- France			
Rosato - Rocca dei Mori - Salento		
Rosato - Santa Cristina - Tuscany		

All prices are in Qatari Riyal.

858
1878
998
702
328
328
328

252
328
298

WHITE WINES
Light-Bodied & Fruity
Chardonnay - Albizzia - Frescobaldi – Tuscany
Soave Classico - Santi – Veneto
Pinot Grigio - Danzante - Delle Venezie 		
Pinot Grigio – Lamis - Forchir - Friuli			
Sauvignon Blanc - Framingham -		
New Zealand
Verdejo - Protos - Rueda - Spain						
Medium-Bodied & Aromatic
Romio-Pinot Grigio-Friuli		
Chardonnay - Reserva - 			
Cuvée Colchagua - Casa Silva – Chile				
Chardonnay - Pinot Bianco Frescobaldi - Tuscany 			
Chardonnay - Della Sala - 					
Bramito - Umbria 						
Chardonnay – Sauvignon Blanc - 		
Santa Cristina - Umbria 				
Trebbiano - Malvasias - 			
Fontana Candida - Frascati – Lazio				
Rich & Textured
Roero Arneis - Prunotto - Piedmont 			
Trebbiano - Pinot Bianco Villa Antinori - Tuscany

All prices are in Qatari Riyal.

342
298
358
468
548
328
252
368
478
518
338
332

518
338

RED WINES
Light-Bodied & Fruity
Corvina - Molinara - Rondinella - 				
Murari Valpolicella – Veneto		
Merlot - Mirie – Forchir - Friuli 						
Aglianico - Lacryma Rosso -		
Feudi di San Gregorio
Medium-Bodied & Aromatic
Barbera d’Alba – Prunotto - Piedmont		
Montepulciano d'Abruzzo - Tini Abruzzo		
Pinot Noir – Framingham - New Zealand
Rosso - Villa Antinori - Tuscany		
Valpolicella Classico Superiore - 			
Bottega - Veneto		
Full-Bodied & Firm
Amarone Della Valpolicella - 						
Il Vino Degli Dei - Bottega – Veneto		
Barolo - Ca' Bianca - Piedmont						
Brunello di Montalcino - 						
Da Vinci - Tuscany
Chianti Classico - Riserva Ducale – 			
Ruffino - Tuscany
Chianti Montespertoli - 			
Fattorie Parri – Tuscany				
Vino Nobile di Montepulciano - 		
Ruffino Lodola Nuova – Montepulciano
Dessert Wines
Late Harvest - Brown Brothers – 			
Australia (375ml)
Muscat de Beaumes-de-Venise - 		
M. Chapoutier – Rhone (375ml)
Sauternes - Schröder & Schÿler – 		
Bordeaux (500ml)

All prices are in Qatari Riyal.

318
398
398

378
252
648
458
528

898
948
922
558
528
542

398
498
498

SPIRITS

Vodka
Absolut Blue Label		 42
Absolut Citron		 42
Absolut Mandarin		 42
Belvedere		
58
Ketel One		 52
Grey Goose		 62

Gin
Beefeater		
42
Bombay Sapphire		 48
Beefeater 24		 48
Hendrick's		
52
Tanqueray 10		 52
Monkey 47		 112
Tequila
Patron XO “Café”		 52
Olmeca Blanco		 42
Olmeca Gold		42

Rum & Cachaca
Bacardi Carta Blanca		 42
Havana Club 3 yr.		 42
Havana Club 7 yr.		 52
Malibu		
42
Sagatiba Pura Cachaça		 42

All prices are in Qatari Riyal.

SCOTCH WHISKY
Single Malt
Glenmorangie 10 yr.		
Glenlivet 18 yr. 		
Laphroaig 10 yr. 		

62
78
62

Blended Scotch Whisky
Ballantine’s Finest		
J&B Rare		
Johnnie Walker Red Label 		
Johnnie Walker Black Label 12 yr. 		
Chivas Regal 12 yr.		
Chivas Regal 18 yr. 		

42
48
42
58
58
78

International Whisky
Jack Daniel’s		
Jim Beam		
John Jameson		

52
48
42

Cognac
Courvoisier VS		 62
Hennessy VSOP		 78
Hennessy XO		 198
Rémy Martin VSOP		 78
Brandy
Pisco 1615 Quebranta – Peru		

All prices are in Qatari Riyal.

48

PORT (60 ML)
Fine Ruby Croft

42

Fine White Taylor’s

42

Late Bottled Vintage Taylor’s

58

Tawny 10 yr. Taylor’s

118

Tawny 20 yr. Taylor's			

168

SHERRY (60ML)
Pedro Ximénez - Nectar - Gonzáles Byass

78

Fino – Tio Pepe – Gonzá́les Byass			

42

Amontillado – Viña AB – Gonzáles Byass		

42

Amber - Harvey’s Bristol Cream		

42

GRAPPA
Grappa and Chocolate Gianduia –		
Bottega

38

Grappa and Limoncello – Limoncino –		
Bottega

38

Grappa Fumé - Morbida - Bottega

38

Grappa - Antinori - Tignanello		

68

All prices are in Qatari Riyal.

LIQUEURS

38

Amaretto – Disaronno Originale
Amarula Cream
Baileys Irish Cream
Fernet-Branca
Frangelico
Galliano
Kahlua
Southern Comfort
Jagermeister
Archers Peach Schnapps

All prices are in Qatari Riyal.

TASTE OF HILTON
FLAVOR AND FLAIR SPECIALS
Innovative Drinks created by Hilton team members.
Winners of the Next Big Thing Competition

Simia Sour | 110
Gin, Cranberry Juice, Lemon Juice
Created by Andrea Volajova
from Hilton Prague

Zinggreen Frost | 28
Green Tea, Ginger Water, Honey
Created by Mohammed Hassan
from Hilton Hurghada Plaza

All prices are in Qatari Riyal.

I PEZZI FORTI				

48

Via Cortona
Citrus – Basil – Mint - Limonata
Pappa Pomodoro
Tomato – Truffle Honey – Apple Cider

LE STELLATE			

48

Fruttivendolo
Watermelon – Peach – Aranciata Rossa
Mosto-Mosto
Apple - Grape - Vanilla – Limonata
Orzata
Pineapple – Strawberry – Orgeat –
Aranciata Rossa

SENSAZIONI			

48

Rosolio
Vanilla Ice Cream – Strawberry
Bea
Blackberry – Pineapple – Thyme

BERE AL LITRO			
Sun-Gria
Chamomile Tea – Apple – Limonata

All prices are in Qatari Riyal.

88

BOTTLED WATER			
Still
Acqua Panna 250ml						
Acqua Panna 1000ml				

28
40

Sparkling
San Pellegrino 250ml						
San Pellegrino 1000ml				

28
40

SOFT DRINKS
Coca-Cola, Sprite, Tonic, Ginger Ale 		

18

San Pellegrino Aranciata 			

28

San Pellegrino Limonata			

28

San Pellegrino Aranciata Rossa			

28

FRESH JUICES			

38

Watermelon, Pineapple, Orange

CRAFTED LEMONADES			
Pomegranate
Strawberry
Passion Fruit
Blueberry

All prices are in Qatari Riyal.

38

PRIMA DI TUTTO			

48

Espresso Frizzz
Espresso – Caramel – Almond
Espresso Con La Mosca
Espresso – Caramel – Apple

DANTE SIGNATURE FRAPPÉ		

48

Mocha
Tiramisù

COFFEES
Americano 		

28

Decaffeinated Americano 			

32

Espresso 			

28

Espresso Double 			

32

Cortado 			

32

Cappuccino 			

32

Café Latté 			

32

Date Latté 			

38

Affogato 			

38

ICED COFFEES			

32

Classic
Hazelnut
Vanilla
Mocha
Espresso Tonic

All prices are in Qatari Riyal.

TEAS

28

English Breakfast
Earl Grey
Darjeeling
Green Tea
Chamomile
Mint

ICED TEAS			
Peach
Passion Fruit
Vanilla

All prices are in Qatari Riyal.

28

ليبر دي كوكينا

ُ
ولد الشاعر دانتي أليغييري سنة 1265
في جمهورية فلورانتين ،التي كانت
والية من القرون الوسطى والعصر
الحديث في توسكانيا اإليطالية اليوم.
اشتهر دانتي بتأليف بعض من أعظم
األعمال األدبية باللغة اإليطالية ،مثل
شعر "الكوميديا اإللهية" ،الذي نشر
بين  1304و.1321
شهدت الفترة نفسها من القرون
الوسطى ثورة في عالم الفنون
ّ
المطبخية ،حيث نشر أول كتاب طبخ
بالالتينية ،بعنوان "ليبر دي كوكينا"
(أي كتاب الطبخ).
ً
ذكر دانتي فن الطعام اإليطالي مرارا
ً
وتكرارا في عمله "الكوميديا اإللهية"،
ولكي نستذكر تلك األحداث القديمة
المتزامنة ،قررنا تسمية قائمة الطعام
هذه من دانتي "ليبر دي كوكينا".
ّ
يقدم لكم مطعم دانتي أفضل
األطباق التوسكانية ،ونأمل أن تبدو
جميلة المظهر ورقيقة اإلحساس
ً
وحلوة المذاق تماما كالشعر.

قائمة طعام محددة
ّ
المقبالت
كروستوني توسكاني إن تيغلييا (غ/م/أ)
ّ
خبز توسكان محمص كبير ،كبد دجاج
سلطة كابريزي (أ)
شرائح جبنة الموتزاريال ،طماطم روما ،أوراق حبق
سلطة بانزانيال (ن/ف)
خبز توسكان ،طماطم ،بصل ،خيار

الباستا
سباغيتي بولونيز (غ/أ)
صلصة بولونيز ،جبنة بارميزان
ريزوتو آي فونغي (ن/أ)
ريزوتو بكمأة وفطر
بيني ارابياتا (غ)
ّ
صلصة طماطم حارة

ّ
األطباق الرئيسية
ّ
بيتو دي بويو بالليمون (أ)
صدر دجاج مشوي ،صلصة زبدة وليمون،
خضار مطبوخة على البخار
ريجينا مارغريتا (أ/ن)
صلصة طماطم ،شرائح موتزاريال

ّ
اختر طبق واحد من كل صنف
 160ريال قطري للشخص الواحد

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

الخبز
ً
يعتبر الخبز جزءا ال يتجزأ من الحياة في إيطاليا.
ّ
رغيف خبز من ألتامورا أو فلورنسا هو ثمرة مكونات بسيطة
ً
حب .تعطي األم الحياة للمولود الجديد وأيضا
محصودة بكل ّ

للخبز التوساكني

الذي يحمل توقيع دانتي.

بانزانيال (غ/ن/ف)

58

خبز توسكان ،سلطة طماطم ،خيار ،بصل
بانزيروتي –صلصا فردي كوتا (غ/أ)

38

كالزوني مقرمش صغير – صلصة الجبنة و الطماطم
بروسكيتوني ستراسياتيال دي بوراتا –
بومودوريني (ن/أ/غ)

78

خبز سردوغ مشوي ،بوراتا مقشورة ،طماطم الكرمة

السلطات
انساالتا ال غورغونزوال (ن/أ/م)

56

ورق روكا ،جبنة غورغونزوال ،عليق ،بندق محمص
كابريزي (ن/أ)
طماطم كرمة ،شرائح جبنة الموتزاريال ،حبق

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

52

اللقيمات البيتية
تقول األم اإليطالية :ال يمكنك القيام عن مائدة العائلة من دون
أن تتذوق هذه األطباق البسيطة والل ّذيذ.

سيستينو دي أوليف أسكوالني (غ/أ)
ّ
زيتون مغطى بالخبز ومحشو باللحمة والدجاج

68

بروفولون اال غريليا (أ/غ/ن)
ّ
خبز مقرمش ،بروفولون محمر  ،خليط فطر

68

بولبو غريلياتو (ث ب/أ)

68

أخطبوط منقوع بزيت زيتون بكر – فانيال – قرنبيط
فريتورة دي بيسكي وديل أورتو (ث ب/أ/غ)

72

كاالماري مقلي ،خضار
ّ
فيغاتيني دي بولو (م/أ/ث ب)
ّ
كبد دجاج محمر في مقالة ،جبنة ماعز

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

68

الباستا البيتية
ّ
تعد عجينة الباستا وتعجن من دون تعب أو كلل إلى أن تصبح
َ
"ال سفوغليا" .كل الموضوع هو الحب ومن ثم يولد الشلك.

رافيولي دي ميالنزان – ريكوتا الفورنو (غ/ن/أ)

72

رافيولي باذنجان ،ريكوتا مشوية
تاغليوليني آل نيرو (ث ب/غ/أ)

ًّ
سباغيتي حبر الحبار مصنوعة يدويا ،كركند
كافاتيلي (أ/غ)

188

78

يخنة لحم خروف ،جبنة بيكورينو معتقة
فونغي ميستي (غ/ن/أ)

معكرونة شرايط مسطحة ،فطر بريّ

88

الزانيا بولونيز (غ/أ)
ّ
ّ
وجبة األحد المفضلة لدى األمهات

88

ثالثية ألو سكوجليو (ث ب/غ/أ)

168

معكرونة المأكوالت البحرية  -كالماري راجوت -
قريدس  -أسقلوب  -كركند
أعد طبق الباستا الخاص بك

68

بيني أو سباغيتي

ّ
صلصة بيضاء أو زهرية أو حمراء
اضافة فطر

76

اضافة دجاج

78

اضافة فطر ودجاج

82

اضافة كمأة

92

اضافة كركند كندي

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

136

من الفرن
يجب فقط أن تكون رائعة!

البيتزا هي البيتزا ،وهذا يكفي!
فرن البيتزا لدينا معروف بسخائه! لن يخيب أملكم فيه.

ريجينا مارغريتا (ن/أ/غ)

78

مارغريتا ،شرائح موتزاريال
نيرا -كروتاسيه (ث ب/غ/أ)

188

خبز بحبر الحبار ،قريدس ،كركند
ديافوال (غ/أ)

78

سالمي بقري  -حار
كابريسيوسا (غ/أ)
ّ
حبش مدخن ،فطر

82

كترو فروماجي (ن/غ/أ)

78

أربعة أجبان
فيردور ديل أورتو (ن/غ/أ)

82

بيتزا خضار

الحياة حلوة
بيتزا باللون الوردي

75

بيتزا باللون الوردي مع الشمندر  -جبنة غنم و جرجير
عجينة الشمندر  -جبن الماعز  -أوراق الجرجير
بيتزا باللون الوردي مع شمندر  -سلمون مدخن -
كبر وريحان طازج
عجينة الشمندر  -سلمون مدخن  -كبر بيري
بيتزا باللون الوردي بالشمندر  -جبنة بري  -دجاج -
بشر الليمون
عجينة الشمندر  -دجاج بالليمون  -جبنة بري
غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

ريزوتو
78

ريزوتو آل فونغي اي تارتوفو (ن/أ)
ريزوتو فطر الكمأة

188

ريزوتو اال بيسكاتورا (ث ب/أ)
أخطبوط ،محار مروحي ،قريدس

تحت شمس توسكانا
ّ
ً
تحضر دائما الجدة الطعام للضيوف غير المتوقعين!

يستيكا فلورنتينا (أ)
ّ
شرائح لحم مشوية ،بطاطا ،خضار

278

ميالنيز دي فيتيلو (غ/أ)

288

ّ
ّ
ّ
عجل على الطريقة الميالنية ،جرجير بري ،طماطم كرزية
ّ
بويو آل ماتوني (أ)

162

دجاج مغذى على الذرة ،بطاطا ،خضار

164

لحم مشوي (أ)
شريحة لحم بدون عظم ،ورق روكا ،بارميزان مبروش،
ّ
طماطم كرزية
إسمن البحر المشوي
مع الخضار المشوية (ث ب/أ)

156

دنيس ،صلصة بيسك ،خضار
بيسكي آل سال (ث ب/غ)
الدنيس األحمر  -صلصة بيسك  -طماطم كرزية -
خضروات مشوية

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

308

ختامها مسك

ً
أطباق التحلية هذه تقليدية ولذيذة جدا .مهما كانت كمية
ً
الطعام التي تناولتها ،هناك دائما مساحة للتحلية.

ال بانا كوتا (أ)

56

وصفة دانتي
تانتو تانتو تيراميسو (غ/أ)

56

تيراميسو حجم كبير
تورتا آل ليمون (غ/أ/م)

48

كعكة ليمون
ريكوتا اي بيرا (غ/أ/م)

48

اجاص ،ريكوتا
تورتا آل سيوكوالتو كون سيليخي (غ/أ/م)

48

كعكة شوكوالتة وكرز
جيالتي (أ)

ّ
ّ
مجموعة يومية من اآليس كريم – تقدم بالملعقة

كعكة بيل بروفانس

12

48

الخاصة بفريق هيلتون في مسابقة Next Big Thing
اختراع انكيت راجاك ،فائز في مسابقة "فالفور & فلير" لعام 2021

ّ
إن هذا االختراع الرائع المسمى بيل بروفانس هو قنبلة
ّ
حقيقية تدمج الشوكوالتة من نوع "فالرونا دولسي"
ّ
ونكهات المشمش واللوز من البروفانس الفرنسية مع
تركيبات متنوعة لصنع لحظات انغماس بحت.
من اختراع انكيت ،الطاهي الرئيسي في منتجع وفيالت
ّ
ّ
هيلتون شاطئ سلوى .وكانت جدته وحبها لزراعة
الفاكهة الطازجة واألعشاب والخضار مصدر إلهامه.
اضغط هنا لمشاهدة فيديو انكيت.

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

قائمة طعام األطفال

38

الطعام اللذيذ نفسه بحجم أصغر
بيتزا حجم صغير – صلصة طماطم – موتزاريال (غ/أ)
ّ
بيتزا مقلية صغيرة الحجم – صلصة طماطم –
بارميزان (غ/أ)
ّ
ريغاتوني  -صلصة زهرية دسمة (غ/أ)
سباغيتي – صلصة طماطم – بارميزان (غ/أ)

الحلويات
آيس كريم (أ)

12

براوني بالشوكوالتة (غ/م)

48

فاكهة وتوت

42

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي | ف فيغن | ث ب ثمار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

اكبيتولو أمبروزيا

زجاجة بيرة
كورونا

42

هوجاردن

42

هينيكن

42

فولرز انديا بال ايل

62

بيروني ناسترو أزورو

42

كأس نبيذ150(-مل)
ّ
فوار

بروسيكو سوبيريور جاف جيد – تينتوريتو – فينيتو 68
سبومانتي بروت – فينو دي بويتي –
بوتيغا روزيه  -فينيتو

68

أبيض
روميو  -بينو جريجيو – فريولي

52

فيرديخو-بروتوس -رويدا-اسبانيا

78

ّ
وردي
روزيه دانجو  -فرنسا

52

أحمر
باربيرا د ألبا – برونوتو – بييمونتي

78

مونتيبولسيانو دابروزو – تيني  -ابروزو

52

جميع األسعار بالريال القطري

زجاجة نبيذ
شمبانيا
بيسيرات دي بلفون – كوفيه دي موان –
بروت غير معتقة
لوران بيرييه – كوفيه بروت روزيه

858
1878

لويس روديرير – بروت بريمي

998

دوفالروي  -بروت غير معتق

702

ّ
فوار
سبومانتي بروت – فينو دي بويتي –
بوتيغا روزيه – لومبارديا

328

فريزانتي – موسكاتو داستي -
برونوتو – بييمونتي

328

بروسيكو سوبيريور جاف جيد –
تينتوريتو – فينيتو

328

ّ
وردي
روزيه دانجو ،فرنسا

252

روزاتو – روكا دي موري ،سالنتو

328

روزاتو – سانتا كريستينا ،توسكاني

298

جميع األسعار بالريال القطري

نبيذ أبيض
خفيف وبنكهة الفاكهة
شاردوناي – البيزيا – فريسكوبالدي – توسكانا

342

سواف كالسيكو – سانتي – فينيتو

298

بينو جريجيو  -دانزانتي  -دال فينيزي

358

بينو جريجيو  -الميس  -فورشير – فريولي

468

سوفينيون بالن – فرامينغهام – نيوزيلندا

548

فيرديخو-بروتوس -رويدا-اسبانيا

328

ّ
متوسط وعطري
روميو  -بينو جريجيو – فريولي

252

شاردوناي – ريزيرفا – كوفيه كولشاغوا –
كازا سيلفا – شيلي

368

شاردوناي – بينو بيانكو – فريسكوبالدي –
توسكانا

478

شاردوناي – ديالّ ساال – براميتو – اومبريا

518

شاردوناي  -سوفينيون بالن –
سانتا كريستينا – اومبريا

338

تريبيانو – مالفاسياس – فونتانا كانديدا –
فراسكاتي  -الزيو

332

ّ
ثقيل ومركز
رويرو ارنييس – برونوتو – بييمونتي

518

تريبيانو – بينو بالنكو – فيال انتينوري  -توسكانا

338

جميع األسعار بالريال القطري

نبيذ أحمر
خفيف وبنكهة الفاكهة
ل–
كورفينا – مولينارا – رونديني ّ
موراري فالبوليشيلّ – فينيتو

318

ميرلو – ميريه – فورشير – فريولي

398

ّ
اغليانيكو  -الكريما روسو -
فويدي دي سان جريجوريو

398

ّ
متوسط وعطري

ّ
باربيرا دي ألبا  -برونوتو – بييمونتي

378

مونتيبولتشيانو دي أبروزو  -تايني أبروزو

252

بينو نوار  -فرامنغهام  -نيو زيالندا

648

ّ
ل أنتينوري – توسكانا
روسو  -في ّ

458

فالبوليسيال كالسيكو سوبيريوري -
بوتيغا  -فينيتو

528

ثقيل ومركز
أمارون ديال فالبوليسيال -
إيل فينو ديجلي دي  -بوتيغا – فينيتو

898

بارولو  -كا بيانكا – بييمونتي

948

برونيلو دي مونتالسينو  -دافنشي – توسكانا

922

كيانتي كالسيكو  -ريزيرفا دوكالي  -روفينو –
توسكانا

558

كيانتي مونتيسبيرتولي  -فاتوري باري –
توسكانا

528

فينو نوبيل دي مونتيبولسيانو -
روفينو لودوال نوفا  -مونتيبولسيانو

542

جميع األسعار بالريال القطري

ّ
نبيذ محلى
اليت هارفست – براون بروزير –
اوستراليا ( 375مل)

398

ّ
موسكات دو بوم دو فونيز  -السيد شابوتييه –
رون ( 375مل)

498

سوتارن – شرودر اند شايلر – بوردو ( 500مل)

498

ّ
مشروبات روحية
فودكا
أبسولوت بلو ليبل

42

أبسولوت ليمون

42

أبسولوت مندارين

42

بيلفيدير

58

كيتل ون

52

غراي غوس

62

جن
بيفيتر

42

بومباي سافير

48

بيفيتر 24

48

هندرييكس

52

تانكيراي 10

52

مونكي 47

112

جميع األسعار بالريال القطري

تيكيال
باترون  XOقديم للغاية" ،كافيه"

52

أولميكا بالنكو

42

أولميكا غولد

42

رم وكاشاسا
بكاردي كارتا بالنكا

42

هافانا كلوب  3سنوات

42

هافانا كلوب  7سنوات

52

ماليبو

42

كاشاسا ساجاتيبا بورا

42

ويسكي اسكتلندي
شعير واحد
جلين مورانجي 10 ،سنوات

62

جلينليفيت  18سنة

78

الفرويغ  10سنوات

62

سكوتش ويسكي مخلوط
بالينتاينز فاينست

42

جي أند بي راير

48

جوني ووكر ،ريد ليبل

42

جوني ووكر ،بالك ليبل 12 ،سنة

58

تشيفاز ريغال  12سنة

58

تشيفاز ريغال  18سنة

78

جميع األسعار بالريال القطري

ّ
ويسكي عالمي
جاك دانيلز

52

جيم بيم

48

جون جيمسون

42

كونياك

ًّ
كورفوازييه ( VSخاص جدا)

62

هينيسي VSOP

78

هينيسي ( XOقديم للغاية)
ريمي مارتن VSOP

198
78

براندي
بيسكو  1516كيبرانتا – بيرو

48

بورت ( 60مل)
فاين روبي كروفت

42

فاين وايت تايلورز

42

اليت بوتلد فينتتج تايلورز

58

تاوني تايلورز  10سنوات

112

تاوني تايلورز  20سنة

168

جميع األسعار بالريال القطري

شيري ( 60مل)
بيدرو كزيمينيز – نيكتار – غونزاليس بياس

78

فينو – تييو بيبي  -غونزاليس بياس

42

امونتيالدو – فينيا أ ب  -غونزاليس بياس

42

امبر – هارفيز بريستول كريم

42

غرابا
غرابا اند شوكوليت جيياندويا – بوتيغا

38

غرابا اند ليمونسيلو – ليمونسينو – بوتيغا

38

غرابا فومي – موربيدا – بوتيغا

38

غرابا – انتينوري  -تيغنانيلو

68

ليكور

38

اماريتو – ديسارونو اوريجينالي
اماروال كريم
بايليز ايرش كريم
فيرنيت-برانكا
فرانجيليكو
غالييانو
كهلووا
ساوسيرن كومفورت
ياغر ماستر
ارتشيرز بيتش شنابس

جميع األسعار بالريال القطري

تايست ؤف هيلتون

ّ
مشروبات فالفور & فلير المميزة
مشروبات مبتكرة من قبل أعضاء فريق هيلتون.
الفائزين في مسابقة Next Big Thing

سيميا سور | 292
ّ
جن ،عصير توت بري ،عصير ليمون
ابتكار اندريا فوالجوفا من هيلتون فرع براغ

زينغ غرين فروست | 28
شاي أخضر ،مياه زنجبيل ،عسل
ّ
من صنع محمد حسان من هيلتون الغردقة بالزا

جميع األسعار بالريال القطري

إي بيتزي فورتي

48

فيا كورتونا
حامض – حبق – نعناع – ليموناتا
بابا بومودورو

ّ
طماطم – عسل بالكمأة – خل التفاح

لو ستيالتي

48

فروتيفاندولو
بطيخ – دراق – أرانسياتا روسا
موستو – موستو
تفاح – عنب – فانيليا – ليموناتا
أورزاتا
أناناس – فراولة – شراب اللوز – أرانسياتا روسا

سانسازيوني
روزوليو
بوظة بنكهة الفانيليا – فراولة
بيا
توت أسود – أناناس – صعتر

جميع األسعار بالريال القطري

48

بيري أل ليترو

88

سانغريا
شاي بالبابونج – تفاح – ليموناتا

المياه المعبأة
عادية
أكوا بانا  250مل

28

أكوا بانا  1000مل

40

فوارة
سان بيليغرينو  250مل

28

سان بيليغرينو  1000مل

40

المرطبات
كوكا كوال ،سبرايت ،ماء التونيك ،جنجر إيل

18

سان بيليغرينو أرانسياتا

28

سان بيليغرينو ليموناتا

28

سان بيليغرينو أرانسياتا روسا

28

العصائر الطبيعية

38

بطيخ
أناناس
برتقال

جميع األسعار بالريال القطري

الليمونادة المنزلية

38

رمان
فراولة
باشن فروت
بلوبيري

بريما دي توتو

48

إسبريسو فريز
إسبريسو – كاراميل – لوز
إسبريسو كون ال موسكا
إسبريسو – كاراميل – تفاح

مشروبات الفرابي
من توقيع دانتي
موكا
تيراميسو

جميع األسعار بالريال القطري

48

القهوة
قهوة أميركية

28

قهوة أميركية خالية من الكافيين

32

إسبريسو

28

إسبريسو دوبل

32

كورتادو

32

كابوتشينو

32

كافي التي

32

التي بالتمر

38

أفوغاتو

38

ّ
القهوة المثلجة

32

كالسيكية
بالبندق
الفانيليا
موكا
إسبريسو تونيك

جميع األسعار بالريال القطري

الشاي

28

إنجليش بريكفيست
إيرل غراي
دارجلينغ
شاي أخضر
بابونج
نعناع

ّ
الشاي المثلج
ّ
الدراق
باشن فروت
الفانيليا

جميع األسعار بالريال القطري

28

