Menu
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

SET MENU
STARTER

Szechuan Spicy Icy Jelly (VE/N)

Cashew nuts, chili oil, aged vinegar, coriander, chives

Assorted Dumplings (5pcs)

Shrimp, chicken, lamb, beef, vegetable

Chinese Wood Ear Mushroom Salad (VE)

Coriander, onion, glass noodles, carrot, broccoli,
white jade mushroom, vinegar, sesame oil, soy sauce

SOUP

Hot & Sour Seafood Soup (SF/D/G)

Wood ear mushrooms, shrimp, tofu, egg,
vegetable spring roll

Chicken & Vegetable Soup (D/G)

Enoki mushrooms, dried shiitake mushrooms,
vegetables, chicken & turmeric wonton

MAIN COURSE

Sweet & Sour Chicken

Fresh pineapple, capsicum, onion, sweet & sour sauce

Kung Pao Shrimp (SF/N/D)

Spring onion, chili, cashew nuts, Kung Pao sauce,
chili bean paste

Wok Fried Lamb

Leek, wood ear mushroom, soy sauce

Choice of starter, soup & one main course
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

The Legend of Miss Wong
Miss Wong grew up among woks and pots and the scent of
spices, which nurtured her curiosity and talent for the kitchen.
She was known to be at her happiest when entertaining guests.
Her favourite home cooked dishes and drinks were influenced
by the glamour and cosmopolitan lifestyle of Shanghai.
Gather around Miss Wong’s table and experience time honored
recipes and innovative cuisines.

APPETIZERS

Chinese Wood Ear Mushroom Salad (VE)

62

Szechuan Spicy Icy Jelly (VE/N)

48

Coriander, onion, glass noodles, carrot, broccoli,
white jade mushroom, vinegar, sesame oil, soy sauce
Cashew nuts, chili oil, aged vinegar, coriander, chives

Chinese Salad “Yu Sheng” (SF/N)

128
Raw salmon or smoked salmon, capsicum, ginger pickle,
pomelo, cucumber

SOUPS

Hot & Sour Seafood Soup (SF/D/G)

52

Chicken & Vegetable Soup (D/G)

48

Wood ear mushroom, shrimp, tofu, egg,
vegetable spring roll

Enoki mushrooms, dried shiitake mushrooms,
vegetables, chicken & turmeric wonton

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

DIM SUM (5 pieces)

The unique culinary art of Dim Sum originated in China hundreds
of years ago. The first Dim Sum is believed to have been made in
Northern China and has changed and developed over the centuries.

Har Gow (SF/G)

42

Chicken Siu Mai (G/SF)

68

Steamed Beef Dumplings (G)

52

Steamed Lamb Dumplings (G)

52

Vegetable Dumplings (VE/G)

38

Shrimp, sesame oil, bamboo shoots
Sesame oil, pepper, tobiko

Black truffle, soy sauce, oyster sauce
Spring onion

Cloud ear mushrooms, glass noodles, carrots,
dried shitake mushrooms

Assorted Dumplings (G/SF)

58 / 158

Crispy Chicken Wonton (G)

42

Prawn & Scallop Money Bag (SF/G)

48

Fried Duck Spring Roll (G)

42

5pcs / 15 pcs

Sesame oil, chicken thighs, chives
Shrimp meat, scallop meat, sesame oil

Roasted duck, chives, cucumber, carrot,
sweet noodle sauce

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

CHINESE BARBECUE

Chinese barbecue - “Char Siu,” which loosely translates to “fork
roast” involves skewers of meat hung over open flames to cook.

Crispy Peking Duck (G) (Whole/Half)
Pancakes, baby cucumber

248 / 148

Roasted Chicken
Shandong Style (Whole/Half)

148 / 98

Ginger dressing, chili salt

Chinese Style Roast Lamb Skewers

88

Honey Chicken Skewer

78

Cumin, chili powder, lemon, onion & mango salsa
Soy sauce, honey, lemon, onion & mango salsa

HOT DISHES

Stir-Fried Beef - Miss Wong Style

Black pepper, snow peas, eryngii mushrooms, capsicum
• Prime Beef

188

• Wagyu Beef

268

Sweet & Sour Chicken

102
Fresh pineapple, capsicum, onion, sweet & sour sauce

Wok Fried Lamb

162

Szechuan Chili Chicken (Spicy) (N)

118

Kung Pao Shrimp (SF/N/D)

128

Steamed Sea Bass

158

Leek, wood ear mushrooms, soy sauce
Crispy chili, sichuan pepper, chives

Spring onion, chili, cashew nuts, kung-pao sauce,
chili bean paste
Homemade soy sauce, chives, ginger, coriander,
scallion oil

Braised Eggplant,
Tofu & Shitake Mushroom (VE)

88

Garlic, soy sauce

Braised Beef Short Ribs

Soy sauce, Szechuan bean paste, asparagus
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

168

RICE & NOODLES

Noodles are a symbol of longevity in Chinese culture, which can be
dated back to over 4,000 years. Part of this ancient art is the hand
pulling of noodles called “Lamian”. It is made by stretching and
folding the dough into strands.
Rice has been a part of the Chinese culture for over 5,000 years. Rice
is a symbol of fertility, luck, wealth.

Vegetable Fried Noodles (D/G)

58

Beef Rib Noodle Soup (G)

78

Egg, mushrooms, mixed vegetables, soy sauce
Broccoli, carrots, soy sauce, bean paste

Braised Canadian Lobster
& Wok Fried Noodles (SF/G)

320
Wok fried egg noodles 		
		
Braised Chicken
102

& Shitake Mushroom Lao Fan
Steamed saffron rice, oyster sauce

SIDES

Stir-Fried Pok Choy & Mushrooms
in Oyster Sauce (VE/G)

50

Stir-Fried Broccolini (VE)

50

Wok Fried Egg Rice & Vegetable (V/D)

50

Steamed Jasmin Rice (VE)

28

Steamed Saffron Rice (VE)

30

Oyster sauce
Garlic

Green pea, carrots, shitake mushrooms

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

SWEETS

Mango Sago Cream (D)
Sago, grapefruit, mango

52

Glutinous Rice Balls in Coconut Milk (N)

52
Glutinous rice balls, coconut milk, wolfberry, mint leaf

Sweet Steamed Buns (G)

42

Jasmine Tea Lychee Mousse Cake (D)

48

Seasonal Fruit Platter

88

Red bean paste & chocolate stuffed, condensed milk,
coconut milk, sweet soy sauce

Rambutan, lychee, mangosteen, mango

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SF Seafood
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SIGNATURE ZERO COCKTAILS
Cup of Wonder

48

Miss Wong offers you a refreshing glimpse into the past where
Emperor Shennong lived 5,000years ago.
One could say that Tea was born through his love for fragrant and
refreshing drinks and the Cup of Wonder was created by Miss Wong
in his memory.

Rice wine vinegar, sweetened & spiced oolong tea,
ginger ale

The Fortune Teller

Miss Wong’s Fortune Teller offers you a gift of Words of Wisdom
from her secret books of travel.

48

Apricot, plum, apple juice, 5 spice syrup, ginger,
spiced and sweet oolong tea

Dragons’ Gift

48

Reach heights of nobility with the Dragon Huanglong, which offers
you a gift of wisdom, luck and good fortune.

Pear, mint, mandarin, passion fruit puree, apple juice

Miss Wong Yàoshuǐ

48

A signature mocktail inspired by Miss Wong’s fascination for
exquisite drinks. Yàoshuǐ is a secrete Chinese potion that revitalises
your taste buds.

Goji grenadine, lime juice, secret salt & pepper syrup,
iced Flowering jasmine & lily tea, rice wine vinegar

SIGNATURE COCKTAILS
Clouds Above

68

Miss Wong invites you to lay back and admire the kites invented
by Chinese Philosophers over 2,000 years ago while sipping on our
signature cocktails “Clouds Above.”

Mandarin vodka, triple sec, ginger infused lychee juice,
coconut & rose infused orgeat, egg white

Tie the Knot

68

In China today, it is common to gift loved ones a knot as a show of
love; and at Miss Wong we have combined this with a refreshing
cocktail for you to enjoy.

Chinese strawberry fortified wine, Martini extra dry,
Peychard’s bitters

All prices are in Qatari Riyal

Lady Luck

68

To increase luck, it is common to hang fragrant leaves above
doorways during the festival of the Dragon boat race in the Duanwu
Festival. Good luck awaits when you take a journey to discover the
Lady Luck cocktail.

Blanco tequila, Martini extra dry, cherry liqueur,
salted peanut orgeat syrup, fresh pineapple & lime

Ghost Writer

68

The written Chinese language is one of the oldest languages to date.
Miss Wong’s admiration for modern Chinese writing and calligraphy
is savored in every sip of the Ghost writer cocktail.

Courvoisier VS, Sylvain, apricot liqueur, maple syrup,
artisan bitters

Tailor Maid

78

According to Chinese legends, silk was discovered by accident in the
27th century while the empress was sipping tea under a mulberry
tree and a cocoon fell into her cup. With this thought in mind,
we present a tailor made cocktail perfect with every recipe and
signature dish at Miss Wong.

Gin, prosecco, yuzu juice, goji grenadine, artisan bitters

SIGNATURE TWISTED CLASSIC
COCKTAILS
Blossom Martini

68

Shiso Mojito

68

Soy Sour

68

Honjozo sake, gin, elderflower, rose essence
Rum, cachaça, crème de menthe,
lime and a drop of sweet
Dark rum, spiced rum, soy sauce, egg white, sour mix

All prices are in Qatari Riyal

MISS WONG CǍIJÍ

Champagne Duval Leroy NV Brut

702

Cloudy Bay Chardonnay

898

Montes “Limited Selection” Pinot Noir

398

The Chocolate Block

758

New Zealand
Chile

South Africa

WINE BY GLASS
SPARKLING
Tintoretto Prosecco di Conegliano
Italy

68

RED
Montepulciano d’Abruzzo DOC

52

Finca La Linda Malbec

58

Italy

Argentina

WHITE
Romio Pinot Grigio

52

Oyster Bay Sauvignon Blanc

78

Dr. Loosen Riesling

58

Italy

New Zealand
Germany

ROSE
Rose d’Anjou

52

France

All prices are in Qatari Riyal

WINE BY BOTTLE
CHAMPAGNE
Duval Leroy NV Brut

702

Veuve Clicquot Brut

1088

Laurent Perrier Cuvee Rose NV

1878

Louis Roederer Cristal

3588

SPARKLING
Tintoretto Prosecco di Conegliano
Italy

328

WHITE
Light Bodied & Fruity
Romio Pinot Grigio

252

Oyster Bay Sauvignon Blanc

378

Dr. Loosen Riesling

318

Vina Esmeralda Semi Dry

368

Italy

New Zealand
Germany
Spain

Medium Bodied & Aromatic
Framingham Sauvignon Blanc

548

Bouchard Aîné & Fils Bourgogne Aligoté

328

New Zealand
France

Full Bodied & Firm
Cloudy Bay Chardonnay
New Zealand

All prices are in Qatari Riyal

898

RED
Light Bodied & Fruity
Montes, “Limited Selection” Pinot Noir
Chile

398

Medium Bodied & Aromatic
Montepulciano d’Abruzzo DOC

252

Oyster Bay Merlot

418

Finca La Linda Malbec

268

Italy

New Zealand
Argentina

Full Bodied & Firm
Robert Mondavi “Private Selection”
Cabernet Sauvignon

538

Baron Philipe de Rothschild
Mouton Cadet

478

The Chocolate Block

648

U.S.A

France

South Africa

ROSE
Rose d’Anjou
France

DESERT WINE
Brown Brothers
398
Australian Orange Muscat and Flora 375ml

All prices are in Qatari Riyal

BEER
Corona

42

Asahi

42

Tiger

42

SAKE

Gekkeikan, 250ml,
Karakuchi Honjozo (Dry)

98

Gekkeikan 1800ml,
Karakuchi Honjozo (Dry)

648

Sho Chiku Bai Sake, Junmai
Milling Rate: 70% · SMV: +3 (Dry)

458

Masamune

458

SOCHU

Jinro Soju Chamisul 36 cl
Bamboo filtrated

Kurokame

108
1198

Sweet potato Sochu

COGNAC

Courvoisier, VS

62

Hennessy, VSOP

78

Hennessy, XO

198

BRANDY

Poire William EAU DE VIE

All prices are in Qatari Riyal

42

GIN

Beefeater

42

Beefeater 24

48

Hendrick’s

52

Monkey 47

112

RUM

Bacardi Carta Blanca

42

Bacardi Carta Ora

42

Bacardi Carta Negra

42

Havana Club 3 Year Old

42

Havana Club 7 Year Old

52

VODKA

Absolut, Blue Label

42

Belvedere

58

Grey Goose

62

Absolut, Citron

42

Absolut, Mandarin

42

TEQUILA

Olmeca Blanco

42

Olmeca Gold

42

Patron Anejo

68

Patron XO, “Café”

52

All prices are in Qatari Riyal

WHISKEY
SCOTCH BLENDED WHISKEY
Ballantine’s Finest

42

Johnnie Walker, Black Label, 12 Year Old

58

Chivas Regal 12 Year Old

58

Chivas Regal 18 Year Old

78

Chivas Regal Mizunara

88

SINGLE MALT WHISKEY
Glenmorangie, 10 Year Old

62

Laphroaig, 10 Year Old

62

Auchentoshan, 12 Year Old

62

Glenfiddich, 18 Year Old

78

Glenfiddich, Small Batch Reserve,
18 Year Old

78

U.S.A WHISKEY
Jack Daniels

52

Jim Beam

48

Makers Mark

52

INTERNATIONAL WHISKEY
John Jameson

42

All prices are in Qatari Riyal

BOTTLED WATER
STILL WATER
Acqua Panna 250ml

28

Acqua Panna 1000ml

40

Al Rayyan 330ml

24

Al Rayyan 750ml

34

SPARKLING WATER
San Pellegrino 250ml

28

San Pellegrino 1000ml

40

SOFT DRINKS

18

Coca Cola, Coke Light, Sprite, Tonic Water,
Ginger Ale, Fanta Orange

FRESH JUICES

38

Watermelon, Pineapple, Orange

COFFEES
Americano

28

Decaffeinated Americano

32

Espresso

28

Espresso Double

32

Cortado

32

Cappuccino

32

Cafe Latte

32

Spanish Late

38

Date Latte

38

All prices are in Qatari Riyal

ICED COFFEES

32

LOOSE LEAF TEAS

52

Hazelnut, Vanilla, Mocha

Jasmine Pearls

Flowering Jasmine & Lilly
Keemum Gonfu
Yellow Gold Oolong Tea

TEAS

28

English Breakfast, Earl Grey, Darjeeling,
Green Tea, Chamomile, Mint

ICED TEAS

28

Peach, Passion Fruit, Vanilla

All prices are in Qatari Riyal

قائمة الطعام
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

قائمة طعام حمددة
الوجبات اخلفيفة
جيلي سيشوان مثلج وحار (ف/م)

كاجو ،زيت الفلفل الحار ،خل مع ّتق ،كزبرة ،ثوم معمر

ّ
مشكل ( 5قطع)
دامبلنغ

قريدس ،دجاج ،لحم غنم ،لحم بقر ،خضار

سلطة فطر أذن يهوذا الصينية (ف)

كزبرة ،بصل ،نودلز سيلوفان ،جزر ،بروكولي،
فطر اليشم األبيض ،خل ،زيت السمسم ،صلصة الصويا

الشوربات
شوربة ثمار البحر احلارة واحلامضة (ث ب/أ/غ)

فطر أذن يهوذا ،قريدس ،توفو ،بيض ،سبرينغ رول بالخضار

واخلضار(أ/غ)
(أ/غ)
شوربة الدجاج واخلضار

فطر اإلينوكي ،فطر الشيتاكي المجفف ،خضار،
وانتون الدجاج والكركم

الطبق الرئيسي
دجاج حلو وحامض

أناناس طازج ،فليفلة ،بصل ،صلصة الحلو الحامض

قريدس كونغ باو (ث ب/م/أ)

بصل أخضر ،فلفل حر ،كاجو ،صلصة كونغ باو،
معجون الفاصوليا الحار

حلم خروف مقلي باستخدام املقالة الصينية
كراث ،فطر أذن يهوذا ،صلصة الصويا

إختياركم من املقبالت ،وشوربة وطبق رئيسي واحد
 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

أسطورة ميس وونغ
كبرت ميس وونغ بين المقالي الصينية والقدور ورائحة التوابل التي
عززت فضولها ونمت موهبتها في الطبخ.
ً
ّ
ضيوفا .وتأثرت
تعج بالفرح عندما تستقبل
كانت معروفة بأنها
والمعدة في المنزل بتألق
األطباق والمشروبات المفضلة لديها
ّ
وأسلوب الحياة العالمي في شنغهاي.
اجتمع حول مائدة ميس وونغ واستمتع بتجربة الوصفات
المرموقة والمأكوالت مبتكرة.

املقبالت
سلطة فطر أذن يهوذا الصينية (ف)

كزبرة ،بصل ،نودلز سيلوفان ،جزر ،بروكولي،
فطر اليشم األبيض ،خل ،زيت السمسم ،صلصة الصويا

جيلي سيشوان مثلج وحار (ف/م)

كاجو ،زيت الفلفل الحار ،خل مع ّتق ،كزبرة ،ثوم معمر

سلطة "يو شينغ" الصينية (ث ب /م)

سلمون خام أو سلمون مدخن ،فليفلة ،مخلل الزنجبيل،
بوملي ،خيار

62

48
128

الشوربات
شوربة ثمار البحر احلارة واحلامضة (ث ب/أ/غ)

فطر أذن يهوذا ،قريدس ،توفو ،بيض ،سبرينغ رول بالخضار

واخلضار(أ/غ)
(أ/غ)
شوربة الدجاج واخلضار

فطر اإلينوكي ،فطر الشيتاكي المجفف ،خضار،
وانتون الدجاج والكركم

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
48

دمي سم ( 5قطع)
نشأ فن حتضري الدمي سم الفريد يف الصني منذ مئات السننيُ .يعتقد أن
أول دمي سم صنع يف شمال الصني وقد تغري وتطور على مر القرون.

42

هار غو (ث ب/غ)

قريدس ،زيت السمسم ،بتيلة خيزران

68

سيو ماي بالدجاج (غ /ث ب)

زيت السمسم ،فلفل ،كافيار التوبيكو

52

دامبلنغ بلحم بقر مطبوخ على البخار (غ)

الكمأة السوداء ،صلصة الصويا ،صلصة المحار

دامبلنغ بلحم خروف مطبوخ على البخار (غ)

52

باخلضار(ف/غ)
(ف/غ)
دامبلنغ باخلضار

38

بصل أخضر

فطر األذن السحابية ،نودلز سيلوفان ،جزر،
فطر الشيتاكي المجفف

ّ
مشكل (غ/ث ب)
دامبلنغ

 5قطع 15 /قطعة

158 / 58
42

وانتون الدجاج املقرمشة (غ)

زيت السمسم ،فخذ دجاج ،ثوم معمر

48

لقيمات الروبيان واحملار املروحي (ث ب/غ)

لحم قريدس ،لحم محار مروحي ،زيت السمسم

سربينغ رول بالبط مقلي (غ)

بط مشوي ،ثوم مرمر ،خيار ،جزر ،صلصة النودلز الحلوة

42

مشاوي صينية
تشمل املشاوي الصينية أو "شار سيو" والتي ترتجم حرفيًا بـ "الشوكة
احملمصة" أشياش حلمة معلقة فوق النريان لطهيها.

بط بيكينغ املقرمش (غ) (كامل/نصف)

فطائر ،خيار صغير

148 / 248

دجاج مشوي على طريقة شاندونغ (كامل/نصف) 98 / 148

صلصة الزنجبيل ،ملح الفلفل الحار

أشياش حلم خروف مشوية على الطريقة الصينية

88

أشياش الدجاج بالعسل

78

كمون ،مسحوق الفلفل الحار ،ليمون ،صلصة البصل والمانجو
صلصة الصويا ،عسل ،ليمون ،صلصة البصل والمانجو
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

األطباق الساخنة
حلم بقر مقلب ومقلي على طريقة ميس وونغ

فلفل أسود ،بازالء ثلجية ،فطر محاري أيرنغي ،فليفلة

 0حلم بقر فاخر

188

 0حلم واغيو

268

دجاج حلو وحامض

أناناس طازج ،فليفلة ،بصل ،صلصة الحلو الحامض

102

خروف مقلي باستخدام املقالة الصينية

162

دجاج سيشوان بالفلفل احلار (حار) (م)

118

كراث ،فطر أذن يهوذا ،صلصة الصويا

فلفل حار مقرمش  ،فلفل سيشوان  ،ثوم معمر

قريدس كونغ باو (ث ب/م/أ)

بصل أخضر ،فلفل حر ،كاجو ،صلصة كونغ باو،
معجون الفاصوليا الحار

سمكة القاروص مطبوخة على البخار

معدة محل ًيا ،ثوم معمر ،زنجبيل ،كزبرة،
صلصة الصويا
ّ
زيت البصل األخضر

128

158

باذجنان مطهو ببطء مع التوفو وفطر الشيتاكي (ف)

88

أضالع جلمة صغرية مطهية ببطء

168

ثوم ،صلصة الصويا

صلصة الصويا ،معجون سيشوان الفاصوليا ،هليون

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

أرز ونودلز
النودلز رمز لطول أمد احلياة يف الثقافة الصينية والتي قد يعود تاريخها
اىل أكرث من أربعة آالف سنة .يشكل صنع النودلز باليد جزء من الفن
القدمي الذي يطلق عليه اسم "الميان" .وتصنع من خالل شد العجينة
وطيها على شكل خيوط.
ّ
جزء من الثقافة الصينية منذ أكرث من خمسة آالف سنة،
ال يزال األرز ً
فاألرز رمز اخلصوبة واحلظ والرثوة.

نودلز مقلية مع اخلضار (أ/غ)

بيض ،فطر ،خضار مشكلة ،صلصة الصويا

شوربة أضالع حلم بقر مع النودلز (غ)

بروكولي ،جزر ،صلصة الصويا ،معجون الفاصوليا

كركند كندي مطهو ببطء ونودلز مقلية باستخدام
املقالة الصينية (ث ب /غ) للكيلو الواحد

58
78
320

نودلز مقلية باستخدام المقالة الصينية

دجاج مطهو ببطء وفطر الشيتاكي الو فان

أرز بالزعفران مطهو على البخار ،صلصة المحار

102

األطباق اجلانبية
ملفوف صيني وفطريات مقلية بصلصة احملار (ف/غ)

50

بروكويل مقلي (ف)

50

أرز مقلي مع البيض واخلضار باستخدام
املقالة الصينية (ن/أ)

50

صلصة المحار
ثوم

بازالء ،جزر ،فطر الشيتاكي

أرز الياسمني مطبوخ على البخار (ف)

28

أرز بالزعفران مطبوخ على البخار (ف)

30

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

احللويات
كرمية الساغو واملاجنو (أ)

52

كرات األرز اللزجة بحليب جوز الهند (م)

52

ساغو ،زنباع ،مانجو

كرات األرز اللزجة ،حليب جوز الهند ،ولفبيري ،ورق نعناع

كعك حلو مطهو على البخار (غ)

معجون الفاصوليا الحمراء محشو بالشوكوالتة،
حليب مكثف ،حليب جوز الهند ،صلصة الصويا الحلوة

42

كيك موس ليتشي بشاي الياسمني (أ)

48

طبق فاكهة موسمية

88

رامبوتان ،ليتشي ،جوز جندم ،مانجو

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

كوكتيالت مميزة خالية من الكحول
كاب أوف ووندر

48

زا فورتشون تالري

48

تقدم لكم ميس وونغ حملة منعشة عن املاضي حيث عاش اإلمرباطور
شينونغ قبل  5000عام.
ميكن للمرء أن يقول أن الشاي ولد من خالل حبه للمشروبات املنعشة
والعطرية وأن ميس وونغ صنعت كأس العجائب "كاب أوف ووندر"يف
ذكراه.
خل نبيذ األرز ،شاي األولونغ المحلى والحار ،مزر الزنجبيل
عرافة ميس وونغ كهدية كلمات احلكمة من كتاب الرحالت
تقدم لكم ّ
السري اخلاص بها.
مشمش ،خوخ ،عصير التفاح ،شراب الخمس بهارات ،شاي
األولونغ الحلو

دراغونز غيفت

48

ياوشوي ميس وونغ

48

قم بالوصول إىل قمة الطبقة النبيلة مع تنني هوانغلونغ ،الذي يقدم لكم
احلكمة والتوفيق واحلظ السعيد.
إجاص ،نعناع ،أفندي ،هريس الماراكويا ،عصير التفاح
شراب مميز مستوحى من إعجاب ميس وونغ بـاملشروبات الفاخرة.
ياوشوي هو خلطة صينية سرية تنشط براعم التذوق اخلاصة بكم.
رمان الغوجي ،عصير الليمون الحامض ،الملح السري ومشروب
الفلفل ،شاي زهرة الياسمين والزنبق المثلج  ،خل نبيذ األرز

جميع األسعار بالريال القطري

كوكتيالت مميزة
كالودز أبوف

68

تاي زينوت

68

اليدي الك

68

غوست رايرت

68

تايلور مايد

78

تدعوكم ميس وونغ لإلستلقاء واالستمتاع بالطائرات الورقية التي
اخرتعها الفالسفة الصينيون منذ أكرث من  2000عام أثناء احتساء الكوكتيل
املميز لدينا "كالودز أبوف".
فودكا األفندي ،تريبل سيك ،عصير الليتشي بالزنجبيل ،شراب
اللوز بجوز الهند والورد ،بياض البيض
اليوم يف الصني ،من الشائع تقدمي للحبيب عقدة تعرب عن احلب؛ وعند
ميس وونغ ،قمنا بدمج هذا التقليد بكوكتيل منعش لتستمتعون به.
مريات بيشود
نبيذ مقوى صيني بالفراولة ،مارتيني جاف ًّ
جداّ ،

لزيادة احلظ ،من الشائع تعليق األوراق العطرة فوق املداخل أثناء
مهرجان سباق قوارب التنني يف مهرجان دووانوو .ينتظركم ً
سعيدا
حظا
ً
عند القيام مبغامرة إلستكشاف كوكتيل اليدي الك.
جدا ،ليكور بالكرز ،شراب الفول
تيكيال بالنكو ،مارتيني جاف ًّ
السوداني المملح ،أناناس طازج ،ليمون حامض
اللغة الصينية املكتوبة هي احدى أقدم اللغات حتى اليوم .يتم اإلستمتاع
بإعجاب ميس وونغ بالكتابة واخلط الصيني احلديث يف كل رشفة من
كوكتيل غوست رايرت.
جدا) ،سيلفان ،ليكور المشمش ،شراب
كورفوازيه (خاص ًّ
مريات أرتيزان
القيقبّ ،
ً
وفقا لألساطري الصينية ،مت اكتشاف احلرير بالصدفة يف القرن السابع
والعشرين بينما كانت اإلمرباطورة حتتسي الشاي حتت شجرة التوت
ً
كوكتيل
وسقطت شرنقة يف فنجانها .مع هذه الفكرة يف ذهننا ،نقدم
ومثاليا مع كل وصفة وطبق مميز لدى ميس وونغ.
خصيصا
مصمما
ً
ً
ً
جين ،بروسيكو ،عصير اليوزو ،رمانة الغوجي ،مرارة أرتيزان

كوكتيالت كالسيكية مم ّيزة ومبتكرة
بلوسوم مارتيني

ساكي هونجوزو ،جين ،خمان ،عطر الورد

شيشو موخيتو

رم ،كاشاسا ،ليكور النعناع ،ليمون حامض ،قطرة حلوة

صويا ساور

68
68
68

رم داكن ،رم حار ،صلصة الصويا ،بياض البيض ،خلطة حامضة

جميع األسعار بالريال القطري

كايجي ميس وونغ
شمبانيا دوفالروي ،بروت غري معتق

702

كالودي باي شاردونيه

898

مونتيس "جمموعة حمدودة" بينو نوار

398

زا تشوكليت بلوك

758

نيوزيلندا
تشيلي

أفريقيا الجنوبية

كأس نبيذ
فوار
ّ
تينتوريتو بوسيكو دي كونيغليانو
إيطاليا

68

أحمر
مونتيبولسيانو دابروزو

52

فينكا ال ليندا مالبيك

58

إيطاليا

األرجنتين

أبيض
روميو بينو جريجيو

52

أويسرت باي سوفينيون بالن

78

دكتور لوسني ريسلينغ

58

إيطاليا

نيوزيلندا
ألمانيا

وردي
ّ
52

روزيه داجنو
فرنسا

جميع األسعار بالريال القطري

زجاجة نبيذ
شمبانيا
دوفالروي بروت غري معتقة

702

فوف دو كليكو بروت

1088

لوران بريييه كوفيه روز غري مع ّتقة

1878

لويس رووديرير كريستال

3588

فوار
ّ
تينتوريتو بوسيكو دي كونيغليانو
إيطاليا

328

أبيض
خفيف وبطعم الفواكه
روميو بينو جريجيو

252

أويسرت باي سوفينيون بالن

378

إيطاليا

نيوزيلندا

دكتور لوسني ريسلينغ

318

فينا إسمرالدا شبه جاف

368

ألمانيا

إسبانيا

متوسط وعطري
فرامينغهام سوفينيو أبيض

548

بوشار آنيه أي فيس بورغوين أليغوتيه

328

نيوزيلندا
فرنسا

ثقيل ومركز
كالودي باي شاردونيه
نيوزيلندا

جميع األسعار بالريال القطري

898

أحمر
خفيف وبطعم الفواكه
مونتيس "جمموعة حمدودة" بينو نوار
تشيلي

398

متوسط وعطري
ّ
حمكم يف حتديد املنشأ
مونتيبولسيانو دابروزو،

252

أويسرت باي مريلو

418

فينكا ال ليندا مالبيك

268

إيطاليا

نيوزيلندا

األرجنتين

ثقيل ومركز
روبري موندايف "جمموعة خاصة"كابرينيه سوفينيو

538

بارون فيليب دو روثشايلد موتون كاجيه

478

ذا شوكليت بلوك

648

الواليات المتحدة األميركية
فرنسا

أفريقيا الجنوبية

وردي
ّ
روزيه داجنو
فرنسا

نبيذ حم ّلى
براون برازرز

أستراليان أورانج مسقط وفلورا  375مل

جميع األسعار بالريال القطري

398

برية
كورونا

42

أساهي

42

تايغر

42

ساكي
جيكيكان 250 ،مل ،كاراكوشي هوجنوزو (جاف)

98

جيكيكان 1800 ،مل ،كاراكوشي هوجنوزو (جاف)

648

ساكي شو شيكو باي ،جومناي ،معدل الطحن:
 70%قياس الثقل النوعي( +3 :جاف)

458

ماساموين

458

شوتشو
جيرنو شاميسول سوجو  36سل
ّ
مقطر بالخيزران

كوروكامي

بطاطا حلوة شوتشو

108
1198

كونياك
جدا)
كورفوازييه ( VSخاص ًّ

62

هينيسي VSOP

78

هينيسي ( XOقدمي للغاية)

198

براندي
42

بوار ويليام أو دو يف

جميع األسعار بالريال القطري

جن
بيفيرت

42

بيفيرت 24

48

هندرييكس

52

مونكي 47

112

رم
بكاردي كارتا بالنكا

42

بكاردي كارتا أورا

42

بكاردي كارتا نيغرا

42

هافانا كلوب مع ّتقة  3سنوات

42

هافانا كلوب مع ّتقة  7سنوات

52

فودكا
أبسولوت بلو ليبل

42

بيلفيدير

58

غراي غوس

62

أبسولوت ،ليمون

42

أبسولوت ،أفندي

42

تيكيال
أومليكا بالنكو

42

أومليكا غولد

42

باترون آنييخو

68

باترون  XOمع ّتق ممتاز" ،كافيه"

52

جميع األسعار بالريال القطري

ويسكي
سكوتش ويسكي خملوط
بالينتاينز فاينست

42

جوين ووكر ،بالك ليبل ،مع ّتقة  12سنة

58

تشيفاز ريغال ،مع ّتقة  12سنة

58

تشيفاز ريغال ،مع ّتقة  18سنة

78

تشيفاز ريغال ميزونارا

88

ويسكي الشعري الواحد
غلينموراجني 10 ،سنوات

62

الفرويغ 10 ،سنوات

62

أوشينتوشان 12 ،سنة

62

غالن فديش  18سنة

78

غلينفيديش ،دفعة صغرية من اإلحتياطي 18 ،سنة

78

ويسكي أمريكية
جاك دانيلز

52

جيم بيم

48

مايكرز مارك

52

ويسكي عاملية
42

جون جاميسون

جميع األسعار بالريال القطري

املياه املعبأة
ماء راكدة
اكوا بانا  250مل

28

اكوا بانا  1000مل

40

الر ّيان  330مل

24

الر ّيان  750مل

34

مياه فوارة
سان بيليغرينو  250مل

28

سان بيليغرينو  1000مل

40

املشروبات الغازية

18

كوكا كوال
كوكا كوال دايت
سربايت
ماء التونيك
مزر الزجنبيل
فانتا برتقال

العصائر الطازجة
بطيخ
أناناس
برتقال
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38

قهوة
أمريكية

28

أمريكية خالية من الكافيني

32

إسربيسو

28

دوبل إسربيسو

32

كورتادو

32

كابتشينو

32

كافيه التيه

32

التيه إسباين

38

التيه بالتمر

38

قهوة مثلجة

32

بندق
فانيال
موكا

جميع األسعار بالريال القطري

شاي األوراق السائبة

52

لؤلؤة الياسمني
زهرة الياسمني والزنبق
كيموم غونفو
شاي األولونغ األصفر الذهبي

شاي

28

انغلش بركفاست
اورل غراي
شاي دارجيلينغ
شاي أخضر
بابوجن
نعنع

شاي مثلج

28

د ّراق
ماراكويا
فانيال

جميع األسعار بالريال القطري

