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

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

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

ZAINAB		
48
Lime, gooseberry,
strawberry, blueberry,
orange blossom,
vanilla syrup,
strawberry syrup,
bubble mixture,
blueberry smoke

All prices are in Qatari Riyal

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

(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 (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

BREAKFAST GRAB & GO
Carrot & Apple Muffin

18

Walnut Crumble

18

Date & Cashew Nut Muffin

18

Cookies & Cream Muffin

22

Plain Butter Croissant

18

Almond Croissant

18

Baked Ham & Cheese Croissant

32

Baked Spinach & Feta Croissant

22

Strawberry Cream Cheese Danish

18

SALADS
Panzanella Salad

42

Argula & Blue Cheese Salad

56

Sweet and sour onion, cucumber, tomato,
fresh basil, garlic crunchy bread
Raspberries & toasted hazelnut

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

COMFORT BITES
Pizza Regina Margherita

78

Grilled Sourdough Bread

78

Pan Seared Auricchio Cheese

68

Calamari And Vegetable Tempura

72

French Fries

28

Tomato sauce, mozzarella cheese fresh basil
Stracciatella cheese
Sauteed mushroom

All prices are in Qatari Riyal

NESMA CAKES
Signature “Belle Provence”

48

Strawberry Hibiscus Roulade (D/G)

38
Pink sponge, strawberry hibiscus cream and jelly

Red Berries Millefeuille (D/G)

52

Lychee & Rose Cake (D/G/N)

42

Cherry (D/G/N)

48

Pink Guava & Lime Cake (D/G/N)

42

Coconut & Strawberry Cake (D/G/N)

52

Blueberry Cheese Cake (D/G/N)

52

Caramelized puff, red berries cream,
vanilla pastry cream
Lychee mousse, lychee & rose jelly, rose cream
Cherry whipped ganache, cherry coulis,
chocolate streusel
Guava mousse, lime biscuit, guava & lime jelly
Coconut whipped ganache, strawberry jelly,
coconut biscuit
Baked Philadelphia cheesecake, blueberries

G Gluten / N Nuts / D Dairy / VE Vegan
For any other dietary requirements or allergens kindly consult our team
All prices are in Qatari Riyal

NESMA TARTS
Raspberry Yuzu Tart (D/G)

52

Fig and Cream Cheese Tart (D/G)

52

Fresh Strawberry Tart (D/G)

42

Yuzu cream, raspberry confit

Fig confit, lemongrass scented cream cheese

CHOUX
Rose & Raspberry Delight (D/G)

Choux pastry filled with rose pastry cream,
raspberry jam

42

NESMA DELIGHTS
Vanilla Panna Cotta

56

Yogurt Panna Cotta

36

Tiramisu Goes Big

56

Signature Brownie

48

HOMEMADE
MEGA COOKIES
Giant Double Chocolate Chip

18

Giant Cranberry White Chocolate

18

Giant Oatmeal Raisin

18

G Gluten / N Nuts / D Dairy / VE Vegan
For any other dietary requirements or allergens kindly consult our team
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

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

Affogato

38

Turkish Coffee

28

Arabic Coffee Dallah

58

Selfie Coffee

38

1. Click here to access our machine

2. Type in device ID: 205062
3. Upload your image
4. Enjoy

All prices are in Qatari Riyal

TEAS

28

The Original Earl Grey
Green Tea With Jasmine Flowers
Moroccan Mint Green Tea
Pure Chamomile Flowers
Brilliant Breakfast
Blackcurrant & Hibiscus
Flowering Osmanthus
Rooibos
Darjeeling Second Flush
Flowering Jasmine & Lilly

ICED COFFEES

32

Classic
Hazelnut
Vanilla
Mocha
Espresso Tonic

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

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

المغيب

48

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

		
زينب

48

الليمون  ،عنب الثعلب ،
الفراولة  ،التوت األزرق ،
زهر البرتقال ،
شراب الفانيليا ،
شراب الفراولة ،
خليط الفقاعات ،
دخان التوت

جميع األسعار بالريال القطري

كوكتيالت بدون كحول

		
مسا

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

وجبات الفطور السريعة
مافن الجزر والتفاح

18

الجوز كرامبل

18

مافن التمر والكاجو

18

مافن الكوكيز والكريم

22

كرواسون زبدة سادة

18

كرواسون باللوز

18

كرواسون لحم الديك الرومي المشوي والجبن 32
سبانخ مخبوزة وكرواسون مع جبنة فيتا

22

كريمة الفراولة الدنماركية

18

السلطة
سلطة بانزانيال

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

سلطة الجرجير والجبنة الزرقاء
توت العليق والبندق المحمص

جميع األسعار بالريال القطري

42

56

األطباق العربية
سمبوسك بالجبن

معجنات مقرمشة ،جبن عكاوي ،جبنة فيتا

سمبوسك باللحم

معجنات مقرمشة ،لحم ضأن مفروم ،صنوبر

42
42

طعام لذيذ
بيتزا ريجينا مارغاريتا

صلصة الطماطم وجبنة الموزاريال والريحان الطازج

78

خبز العجين المخمر المشوي

78

جبن أوريشيو محمر

68

تمبورا كاليماري والخضروات

72

بطاطس مقلية

28

جبنة ستراشياتيال

فطر سوتيه

جميع األسعار بالريال القطري

كعك نسمة
كعكة "بيل بروفانس" الخاصة بالمطعم

48

روالد الفراولة والكركديه (أ/غ)

38

ّ
المشكل (أ/غ)
ميلفوي بالتوت األحمر

52

كعكة اسفنجية زهرية ،قشدة بالفراولة والكركديه ،جيلي

ّ
ّ
المشكل،
مسكرة ،قشدة بالتوت األحمر
عجينة باف
كريمة بالفانيليا

كعكة الليتشي والورد (أ/غ/م)

موس بنكهة الليتشي ،جيلي بنكهة الليتشي والورد،
كريمة بنكهة الورد

حلوى الكرز (أ/غ/م)

غاناش مخفوق مع الكرز ،كولي الكرز ،ستروزل الشوكوال

ّ
والليم الزهرية (أ/غ/م)
كعكة الغوافة

بالليم ،جيلي بالغوافة ّ
موس الغوافة ،بسكويت ّ
والليم

كعكة جوز الهند والفراولة (أ/غ/م)

غاناش مخفوق مع جوز الهند ،جيلي بالفراولة،
بسكويت بنكهة جوز الهند

تشيز كيك بالبلوبري (أ/غ/م)

تشيز كيك مخبوزة بالفيالديلفيا ،بلوبري

42

48
42
52

52

تارت نسمة
تارت اليوزو والتوت األحمر (أ/غ)

52

تارت التين والجبنة الكريمية (أ/غ)

52

كريمة باليوزو ،كونفيه التوت األحمر

كونفيه التين ،جبنة كريمية منكهة بعشبة ّ
الليمون

تارت الفراولة الطازجة (أ/غ)

42

غ الغلوتين  /م المكسرات  /أ منتجات األلبان  /ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
جميع األسعار بالريال القطري

حلوى الشو
حلوى الورد والتوت األحمر (أ/غ)

عجينة الشو بحشوة كريمة الورد ،مربى التوت األحمر

42

أطايب نسمة
فانيال بانا كوتا

56

زبادي بانا كوتا

36

تيراميسو

56

سيجنتشر براوني

48

		
بسكوت (كوكيز) كبير الحجم
مصنوع على الطريقة المنزلية

18

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

غ الغلوتين  /م المكسرات  /أ منتجات األلبان  /ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة
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

48

الفريز
باشين فروت
البري
التوت ّ

عصير نسمة
بطيخ
أناناس
برتقال
ليمون ونعناع

جميع األسعار بالريال القطري

38

القهوة
أمريكانو

28

أمريكانو – بدون كافيين

32

اسبريسو

28

دوبل اسبريسو

32

كورتادو

32

كابتشينو

32

كافيه التيه

32

أفوجاتو

38

قهوة تركية

28

دلة قهوة عربية

58

قهوة السيلفي

38

 .1انقر هنا لالرتباط بجهازنا

 .2ادخل رمز الجهاز205062 :
 .3قم بتحميل صورتك
 .4استمتع

جميع األسعار بالريال القطري

الشاي

28

إيرل جراي األصلي
شاي أخضر بزهور الياسمين
شاي أخضر مغربي بالنعناع
أزهار البابونج
شاي بريليانت
العنب األسود والكركديه
أوسمانثوس المزهرة
الروبيوس
دارجيلنغ
الياسمين المزهرة وليلي

القهوة المثلجة

32

كالسيك
بندق
فانيليا
موكا
اسبريسو تونيك

الشاي المثلج
كالسيك
دراق
باشن فروت

جميع األسعار بالريال القطري

28

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

