MENU

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

Salads
COBB SALAD

68

(D)

Chopped salad greens, tomato, crisp veal bacon,
grilled chicken breast, hard-boiled eggs, avocado,
chives, Roquefort cheese
THE LEAGUE Garden SALAD (V/D)

72

Grilled haloumi, mixed lettuce, asparagus,
avocado, tomato, za’atar gremolata, pumpkin seeds,
lemon dressing
Classic Caesar Salad (V/G)

Add: Grilled Chicken Breast
Add: Marinated Black Tiger Prawns

72
+6
+16

starters
Mozzarella sticks
Veal Cordon Bleu
Onion rings

(D/G)

46
52

(G)

Cauliflower popcorn
Empanadas

68

(D/G)

(G)

Chicken popcorn

64

(G)

(G/D)

48
58

Served with spicy tomato sauce, mango aioli
Choice of: Chicken & Corn or
Braised Beef & Potato or Cheese & Ham

Nachos & Co

(V/G/D)

52

Mixed corn & flour nachos, melted cheese,
guacamole, sour cream & tomato salsa
The Wings

(G/D)

62

Choice of: BBQ Sauce or Chili Hot Sauce

Tacos

Soft flour tortillas, salsa, guacamole, sour cream, lemon
Chicken Thigh
Beef Flank Steak
Almond Milk Succotash

55
68
58

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

starter combos
Finger-lickin’
The ultra bucket

98

Mozzarella sticks, veal cordon bleu, onion rings,
chicken popcorn, cauliflower popcorn
The xxl platter

98

Beef taco, chicken & corn empanadas, onion rings,
BBQ chicken wings, mozzarella sticks

mains
Steak Frites

158

(D/G)

Striploin steak, French fries & peppercorn sauce
Corn-Fed Baby Chicken Brick

(D/G)

148

Rosemary fingerling potatoes, broccolini, crispy shallots
Fried Fish & Chips

(D/G)

Smoked Baked
Paneer Kebab (V/N/D)

128
108

Vegetables ragout, crispy onion, bell pepper sauce

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

BURGERS & SANDWICHES
All burgers and sandwiches are served with hand cut fries and BBQ slaw.
Gluten free buns are available.

The League
Signature burger

72
(G/D)

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

68

(G/D/N)

Carrot & muesli bun, grilled chicken breast,
fried tomato, Swiss cheese
lamb burger

86

(G/D)

Za’taar & labneh bun, lamb kofta, chili hummus,
Arabic pickle
Sliders

78

(G/D)

The League Signature, chicken and lamb burgers
Falafel Sandwich

68

(V/G/ D)

Crispy chickpea fritters, tahini, iceberg lettuces,
tomato, pita
Steak Sandwich

98

(G/D)

Kaiser baguette, lettuce, tomato, crispy onion,
chimichurri aioli

FLATBREADS
our take on pizza
Epices du Moyen-Orient

(G/D)

74

Marinated chicken, tahina yoghurt, pickles, tomato
Cauli Brie

(G/D/V)

72

Sauce bechamel, roasted cauliflower, brie cheese
Pulled but Sweet

76

Pulled beef, caramelized onion, BBQ
G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian
For any other dietary requirements or allergens kindly consult our team.
All prices are in Qatari Riyal.

From the grill
Served with one side & one sauce.

Grills
Rib-Eye 300g
T-Bone Steak 450g

198
258

Tenderloin 220g

186

Striploin 300g

192

Lamb Chops 300g

178

Sea Bass Fillet

132

Grilled King Prawns

152

sauces

extra sauce 9

Béarnaise (D)
Black Peppercorn
Lemon Butter (D)
Wild Mushroom Cream (D)
sides

extra side 28

Potato Gratin (D)
Baked Potato & Sour Cream (D)
Grilled Vegetables
Mashed Potato: Classic, Truffle (D)
Creamy Spinach (D)
Hand Cut Fries: Truffle, Cheese
Macaroni & Cheese (D)

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

combo fests
mind blowing
Served with two sides and two sauces.

surf & turf

199

American beef tenderloin, grilled king prawns
Lumberjacks Treats

202

Minute steak, lamb chop, sea bass filet, king prawn

Kids Menu
Served with French Fries

Chicken Pop Corn

45

Fried Mac & Cheese

45

Breaded Fish Fingers

45

Cheeseburger Slider

45

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

Sweets
BANOFEE PIE IN A JAR

(D/G/N)

52

Vanilla ice cream, toffee sauce, pecan brownie, banana
Carrot Cake

(D/G/N)

42

Cheese Cake

(D/G/N)

42

Chocolate Brownie

(D/G/N)

Add ice cream

48
+15

Ice Cream Bowl
Chocolate

(D/G/N)

35

M&Ms, crushed cookies & chocolate sauce
Vanilla

35

(D/N)

Salted caramel sauce, crushed nuts
Strawberry

35

(D)

Mixed gummies, fresh strawberries, whipped cream
Mango sorbet

(V)

35

Fresh mango

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

From the malt
Draught Beer

32

48

250

Heineken
Stella Artois
Budweiser
Lagers & Pilsners

Heineken

42

Country								Style									ABV
Netherlands						Pale Lager							5%
Taste A crisp & refreshing style of European Lager, a short
& slightly bitter finish, which makes it taste clean & crisp.

Corona

42

Country								Style									ABV
Mexico								Pale Mexican Lager			4.5%
Taste This beer hosts a gentle sweetness and a tickle of
bitterness. Dry and sweet, minus the bitter aftertaste.

Almaza

42

Country								Style									ABV
Lebanon								Light Pilsner						4.2%
Taste High-quality pilsner, refreshing, smooth and easy
to drink with a dash of bitterness and light hop character.

Peroni Nastro Azzurro

42

Country								Style									ABV
Italy								Premium Pilsner				5%
Taste Gently brewed to give a crisp, refreshing taste.

Estrella Galicia

42

Country								Style									ABV
Spain								Lager								5.5%
Taste Bright golden beer with crisp and dry malt,
very mild hop bitterness.

All prices are in Qatari Riyal.

Specialty Beers

Hoegaarden

48

Country								Style									ABV
Belgium								Belgian Wheat Beer 			4.5%
								(Dark Ale)
Taste Spicy coriander and a hint of citrus gives a superior
refreshing character and a captivating aroma, surprisingly
smooth taste.

Leffe Brune

48

Country								Style									ABV
Belgium								Belgian Brown Ale			6.5%
								Abbey Dubbel
Taste Ale accentuated with subtle caramel & roasted
notes from dark malts.

Leffe Blonde

48

Country								Style									ABV
Belgium								Pale Abbey Beer				6.6%
Taste Robust yet smooth with notes of vanilla and clove.

Birra Del Borgo Duchessa

48

Country								Style									ABV
Italy								Saison 								5.8%
Taste Fruity aromas of banana, pineapple and tropical fruit as
well as floral ones enlivened by the light and pleasant pepper.

Goose Island Midway IPA

52

Country								Style									ABV
United States 						Session Indian Pale Ale		4.1%
Taste
Well-balanced with full tropical hops like mandarin,
melon and pink grapefruit.

Brewdog Punk IPA

52

Country								Style									ABV
Northeast Scotland 			Indian Pale Ale					5.4%
Taste Bursts of caramel and tropical fruit with an all-out riot of
grapefruit, pineapple, and lychee, precede a spiky bitter finish.

Guinness

58

Country								Style									ABV
Ireland 								Stout								4.2%
Taste Roasted flavor and smooth creaminess
with coffee and smooth dark chocolate taste.

All prices are in Qatari Riyal.

cider & cooler

Savanna Dry

42

Style
ABV
Country
South Africa
Cider
6%
Taste Savanna Dry is a product of crushed apples grown in the
Elgin Valley of the Western Cape. It is clear, pale to mid golden
with no lasting head. Taste is semi-dry, light and clean, with a
flavour reminiscent of pasteurized apple juice.

SIGNATURE LEAGUE
COCKTAILS
The League Spritz

72

Hoegaarden Hopper

72

Sip Sip Swirl

72

The First Choice

72

Aperol, Estrella Galicia, San Pellegrino Aranciata Rossa

Hoegaarden, Havana 3-year-old, passionfruit puree,
fresh lime juice
Heineken, Olmeca Blanco, Bols Blue Curacao,
sweet & sour peach puree
Peroni Nastro Azzurro, St-Germain, Beefeater,
fresh lemon juice, simple syrup

Sunrise Swizzler

72
Corona, Olmeca Blanco, fresh orange juice, grenadine, lime fruit

classic COCKTAILS
Mai Tai

68

White rum, dark rum, Bols Triple Sec,
almond syrup, fresh orange juice
Daiquiri

68

Rum, fresh lime juice, sugar syrup
Bramble

68

Gin, raspberry liqueur, sugar syrup, lemon juice
Negroni

68

Gin, Campari, Martini Rosso

All prices are in Qatari Riyal.

Cosmopolitan

68

Vodka, Bols Triple Sec, cranberry juice, fresh lime juice
Black Russian

68

Vodka, Kahlúa
Margarita

68

Tequila, Bols Triple Sec, fresh lemon juice.
Tequila Sunrise

68

Tequila, fresh orange juice, grenadine syrup
Whiskey Sour

68

Whiskey, Angostura Bitters, lemon juice, sugar syrup
Old Fashioned

68

Bourbon, Angostura Bitters,
homemade old-fashioned syrup
Side Car

88

Cognac, Bols Triple Sec, Fresh Lemon juice
French Connection

88

Cognac, Disaronno Amaretto

League Signature
Zero% Cocktails
Beat The Heat

42

Green apple syrup, fresh kiwi, pressed lime, soda water
Pineapple Breezer

42

Artisan peppermint tea syrup, peach, pineapple,
soda water
Elderly-Flower

Lychee juice, elderflower syrup, homemade berry soda

All prices are in Qatari Riyal.

42

GIN
Beefeater
Beefeater 24
Tanqueray 10
Monkey 47

42
48
52
112

RUM
Bacardi Carta Blanca
Havana Club 3-Year-Old
Havana Club 7-Year-Old
Capt. Morgan Jamaican Rum

42
42
52
42

VODKA
Absolut, Blue Label
Grey Goose

42
62

FLAVORED VODKA
Absolut, Citron
Absolut, Mandarin

42
42

TEQUILA
Olmeca Blanco
Olmeca Gold
Patron Anejo

42
42
68

SCOTCH BLENDED
WHISKEY
Ballantine’s Finest
Chivas Regal 12-Year-Old
Chivas Regal 18-Year-Old
Chivas Regal 25-Year-Old

All prices are in Qatari Riyal.

42
58
98
228

SINGLE MALT WHISKEY
Glenlivet 18-Year-Old

78

U.S.A WHISKEY
Jack Daniels
Jim Beam

52
48

INTERNATIONAL WHISKEY
John Jameson

42

Cognac
Hennessy, VSOP

95

PORT
Croft Fine Ruby Port

42

WINE BY GLASS
Red

Finca La Linda Malbec

52

288

Jacobs Creek Reserve Cabernet

62

288

62

288

Malbec - Argentina

Cabernet Sauvignon - Australia

White

Jacobs Creek Reserve Chardonnay

Chardonnay - Australia

All prices are in Qatari Riyal.

WINE BY BOTTLE
Sparkling

Millesimato Bottega Brut

218

Ribolla, Gialla, Glera - Italy

Red

Robert Mondavi Cabernet

428

Robert Mondavi Merlot

448

Villa Antinori Rosso IGT

528

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc,
Merlot - United States

Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon United states
Sangiovese - Italy

Montepulciano DeAbruzzo

218

Santa Cristina IGT Toscana

338

Montepulciano - Italy

Sangiovese, Cabernet, Merlot & Syrah - Italy

White

Romio Pinot Grigio Friuli

218

Oyster Bay Sauvignon Blanc

418

Pinot Grigio - Italy

Sauvignon Blanc - New Zealand

Villa Antinori Bianco IGT

358

Woodbridge Chardonnay

328

Trebbiano, Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Malvasia - Italy

Chardonnay - United States

Rose

Rose d’Anjou

218

Cabernet Franc, Gamay - France

All prices are in Qatari Riyal.

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

SOFT DRINKS
Coca Cola

18

Diet Coke

18

Sprite

18

Tonic Water

18

Ginger Ale

18

Fanta Orange

18

Red Bull

38

San Pellegrino Limonata

28

San Pellegrino Aranciata

28

San Pellegrino Aranciata Rossa

28

FRESH JUICES
Watermelon

38

Pineapple

38

Orange

38

All prices are in Qatari Riyal.

COFFEES
Americano

28

Decaffeinated Americano

32

Espresso

28

Espresso Double

32

Cappuccino

32

Cafe Latte

32

Spanish Late

38

TEAS
Earl Grey

28

Jasmine

28

Green Tea

28

Chamomile

28

Mint

28

All prices are in Qatari Riyal.

قائمة الطعام
سارع
ِ
إلى الطعام

“كلما كان االنتصار صعب ًا
.“كلما زادت السعادة في الفوز

 كرة القدم- بيليه

قائمة خ
ا
ص
ة

“ “ ذ ا لي غ
G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian
For any other dietary requirements or allergens kindly consult our team.
All prices are in Qatari Riyal.

السلطات
سلطة كوب (أ)

68

باقة من األوراق الخضراء المقطعة ،طماطم ،لحم العجل المقدد
معمر،
المقرمش ،صدر دجاج مشوي ،بيض مسلوق ،أفوكادو ،ثوم
ّ
جبنة الروكفور

سلطة ذا ليغ غاردن (ن/أ)

حلوم مشوي ،خس مشكل ،هليون ،أفوكادو ،طماطم ،زعتر
جريموالتا ،بذور اللقطين ،صلصة الليمون

سلطة السيزر الكالسيكية (ن/غ)
إضافة :صدر دجاج مشوي
متبل
إضافة :روبيان ّ

المقبالت

أصابع الموزاريال (أ/غ)

كوردون بلو لحم العجل (أ/غ)
حلقات البصل (غ)

فشار الدجاج (غ)

فشار القرنبيط (غ)

معجنات اإلمباناداس (غ/أ)

تقدم مع صلصة الطماطم الحارة ،صلصة المانجو والثوم

72

72
+6
+16

64
68
46
52
48
58

اختيارك من حشوة :الدجاج مع الذرة أو لحم البقر المطهو ببطء
مع البطاطا أو الجبن واللحم

ناتشوز (ن/غ/أ)

52

جوانح (غ/أ)

62

ناتشوز مصنوع من خليط الذرة والدقيق ،جبنة سائلة ،جواكامولي،
الكريمة الحامضة ،صلصة الطماطم
خيارات الصلصات :صلصة الباربيكيو أو صلصة الفلفل الحار

تاكوس

خبز تورتيال مصنوع من دقيق الكعك ،صلصة ،جواكامولي،
الكريمة الحامضة ،ليمون
فخذ الدجاج

شرائح لحم الخاصرة

سوكوتاش بحليب اللوز

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري.

55

68
58

كومبو مقبالت
طعم ال يقاوم!
ألترا باكيت

98

أصابع الموزاريال ،كوردون بلو بلحم العجل،
حلقات البصل ،فشار الدجاج ،فشار القرنبيط

طبق إكس إكس إل

98

تاكو باللحم ،إمباناداس بالدجاج والذرة ،حلقات البصل،
جوانج الدجاج بصلصة الباربكيو ،أصابع الموزاريال

األطباق الرئيسية

شرائح اللحم مع البطاطس المقلية (أ/غ)

شرائح من لحم الخاصرة „الستريب لوين“ ،بطاطس مقلية،
صلصة الفلفل األسود

فرخ دجاج مغذى على الذرة
مشوي تحت الطوب (أ/غ)

158

148

شرائح البطاطس مع إكليل الجبل ،بروكوليني ،كراث مقرمش

سمك ورقائق البطاطس المقرمشة (أ/غ)
كباب مدخن ومطهو بجبن البانير (ن/م/أ)

يخنة خضار ،بصل مقرمش ،صلصة الفلفل الحلو

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري.

128
108

البرغر والسندويشات

يتم تحضير البرغر  100%من لحم البقر األمريكي من فئة „تشويس“
ً
يدويا وسلطة
تقدم البرغر والسندويشات مع البطاطس المقلية المقطعة
الباربكيو سلو .يتوفر الخبز الخالي من الغلوتين.

ذا ليغ سيغنتشر (غ/أ)

بريوش كالسيكية بالزبدة ،لحم بقري ،جبنة شيدر أمريكية،
خس ،طماطم ،مخلل ،صلصة من توقيع الشيف

أريستو (غ/أ/م)

خبز بالجزر والميوزلي ،صدر دجاج مشوي ،طماطم مقلية،
جبنة سويسرية

72

68

أرابيان فلير (غ/أ)

86

ميني برغر (غ/أ)

78

خبز بالزعتر واللبنة ،كفتة لحم ضأن ،حمص بالفلفل الحار ،مخلل عربي
ذا ليغ سيغنتشر ،أريستو ،أرابيان فلير

سندويش فالفل (ن/غ/أ)

حمص مقلي مقرمش ،طحينة ،خس آيسبرغ ،طماطم ،خبز عربي

ستيك سندويش (ن/غ)

خبز باغيت فرنسي (كايزر) ،خس ،طماطم ،بصل مقرمش،
صلصة تشيمي تشوري بالثوم

الفطائر

إببيسيس دو موين أوريان

دجاج متبل ،طحينة ،زبادي ،مخلل ،طماطم

كولي بري (ن/غ/أ)

صلصة البشاميل ،قرنبيط محمص ،جبنة البري

بولد بات سويت

لحم مسحب ،بصل مكرمل ،باربيكيو

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري.

68
98

74
72
76

المشاوي

تقدم المشاوي مع طبق جانبي واحد وصلصة واحدة.

لحم بقري أمريكي ممتاز من نوع „فوكس ريفر“ مصادق عليه من وزارة
الزراعة األمريكية.

شرائح اللحم
198

لحم الضلع  300جم

تي بون ستيك  450جم

258

لحم الخاصرة „تندرلوين“  220جم

186

لحم الخاصرة „ستريب لوين“  300جم

192

فيليه سمك القاروص

132

شرائح لحم الضأن  300جم

178

روبيان ملكي مشوي

152

صلصات

صلصة إضافية 9

صلصة البيارنيز (أ)

صلصة الفلفل األسود

صلصة الزبدة والليمون (أ)

صلصة الفطر البري الكريمية (أ)

أطباق جانبية

طبق جانبي إضافي 28

غراتان البطاطس (أ)

بطاطس مشوية مع القشدة الحامضة (أ)
خضار مشوية

بطاطس مهروسة  -تقليدية/مع الكمأ

سبانخ بالكريمة (أ)

ً
يدويا (متاحة بالكمأ ،وبالجبن)
بطاطس مقطعة

المكرونة بالجبن (أ)

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري.

أطباق كومبو
طعم وال أروع!
طبق اللحم والسمك

199

شرائح لحم الخاصرة الطرية „تندرلوين“،
روبيان ملكي مشوي ،طبقان جانبيان ،صلصتان

المبرجاك تريتس

202

شرائح رفيعة من لحم العجل ،شرائح لحم الضأن،
فيليه سمك القاروص ،روبيان ملكي مشوي ،طبقان
جانبيان ،صلصتان

وجبات األطفال
تقدم مع البطاطا المقلية

فشار الدجاج

معكرونة بالجبن مقلية

أصابع السمك المقرمشة
تشيز برغر ساليدر

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري.

45
45
45
45

الحلويات

فطيرة بانوفي في مرطبان (أ/غ/م)

آيس كريم فانيليا ،صلصة التوفي (الكراميل)،
براونيز بجوز البقان ،موز

كعكة الجزر (أ/غ/م)
تشيز كيك (أ/غ/م)

براونيز الشوكوالتة (أ/غ/م)
إضافة اآليس كريم

كوب آيس كريم
نكهة الشوكوالتة (أ/غ/م)

أم أند أمز ،بسكويت مطحون ،صلصة الشوكوالتة

نكهة الفانيليا (أ/م)

صلصة الكراميل المملح ،مكسرات مهروسة

نكهة الفراولة (أ)

حلوى جيالتين مشكلة ،فراولة طازجة ،كريمة مخفوقة

سوربيه المانجو (ن)
المانجو الطازج

غ غلوتن | م مكسرات | أ ألبان | ن نباتي
يرجى ابالغنا بأي أنوا ع الحساسية و المتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري.

52

52
52
52
52

52
52
52
52

بيرة
بيرة من البرميل
هاينكن
ستيال ارتواز
بدوايزر

32

48

250

الجر وبيلسنر
هاينكن

بلد المنشأ
هولندا

النمط
جعة شاحبة (الغر)

نسبة الكحول
%5

42

ً
طعما من المرارة الخفيفة
المذاق جعة أوروبية جافة ومنعشة ،تترك
ً
سلسا.
لوقت قصير ،ما يجعل طعمها

كورونا

42

ألمازا

42

بيروني ناسترو أزورو

42

نسبة الكحول
النمط
بلد المنشأ
%4.5
جعة شاحبة (الغر)
المكسيك
المذاق بيرة تتمتع بمذاق حلو ومرارة خفيفة .جافة وحلوة وال تترك
ً
أثرا للمرارة في الفم.

نسبة الكحول
النمط
بلد المنشأ
%4.2
بيلسنر خفيف
لبنان
المذاق جعة شاحبة عالية الجودة ،منعشة وسلسة وسهلة الشرب،
فيها القليل من المرارة ونفحة خفيفة من الجنجل.
نسبة الكحول
%5

النمط
بلد المنشأ
جعة شاحبة
إيطاليا
عالية الجودة (بيلسنر)
ً
ً
ومنعشا.
جافا
المذاق يتم تخميرها بلطف ليصبح مذاقها

إستريال غاليسيا

نسبة الكحول
النمط
بلد المنشأ
%5.5
الغر
إسبانيا
المذاق بيرة ذهبية زاهية اللون مع طعم الشعير الهش والجاف،
ومرارة خفيفة من نبات الجنجل.

جميع األسعار بالريال القطري.

42

البيرة المتخصصة
هويغاردين

نسبة الكحول
%4.5

النمط
بلد المنشأ
بيرة بلجيكية من
بلجيكا
القمح (بيرة داكنة)
ً
ً
منعشا
طابعا
المذاق تعطي الكزبرة الحارة وطعم الحامض الغني
ً
ً
ً
سلسا للغاية.
ومذاقا
مميزا ورائحة آسرة

ليف برون

نسبة الكحول
%6.5

النمط
بلد المنشأ
بيرة بلجيكية بنية،
بلجيكا
آبي دوبيل
المذاق طعم حاد مع نكهة خفية من الكراميل والشعير
الداكن المحمص.

ليف بلوند

نسبة الكحول
النمط
بلد المنشأ
%6.6
بيرة آبي شاحبة
بلجيكا
المذاق طعم قوي وسلس مع نفحات من الفانيليا والقرنفل.

بيرا ديل بورجو دوتشسا

نسبة الكحول
%5.8

48

48

48

48

النمط
بلد المنشأ
موسمية
إيطاليا
(سيزون)
المذاق يجمع بين النكهات الفاكهية مثل الموز واألناناس والفاكهة
االستوائية ورائحة األزهار التي يبرزها أكثر الفلفل الخفيف واللطيف.

غوز آيلند ميدواي (بيرة هندية شاحبة)

نسبة الكحول
النمط
بلد المنشأ
بيرة هندية شاحبة %4.1
الواليات المتحدة
تحتوي على نسبة قليلة من الكحول
المذاق مذاق متوازن يحتوي على نكهات استيوائية مثل األفندي،
والشمام والجريب فروت الوردي

بريودوج بانك (بيرة هندية شاحبة)

نسبة الكحول
النمط
بلد المنشأ
%5.4
شمال شرق اسكتلندا بيرة هندية شاحبة
المذاق نفحات من الكراميل والفاكهة االستوائية ،مثل الجريب
فروت واألناناس والليتشي ،تسبق الطعم األخير الذي يتسم
بالمرارة الحادة.

غينيس

نسبة الكحول
%4.2

النمط
بلد المنشأ
جعــة قويــة
أيرلنــدا
(ستاوت)
المذاق تحتوي على نكهة الشعير المحمص وقوام قشدية ناعمة،
مع طعم القهوة والشوكوالتة الداكنة السلس.
جميع األسعار بالريال القطري.

52

52

58

خمر التفاح والمشروبات الكحولية
سافانا دراي

نسبة الكحول
النمط
بلد المنشأ
%6
خمر التفاح
جنوب إفريقيا
المذاق شبه جاف وخفيف ونقي ،مع نكهة شبيهة بعصير
التفاح المبستر.

كوكتيالت ذا ليغ
ذا ليغ سبريتز

أبيرول ،إستريال غاليسيا ،سان بيليجرينو أرانشاتا روسا بنكهة
الليموناضة

ذا بيريتا

ﺑﻴﺮة ﻫﺎﻳﻨﻜﻦ ،أوﻟﻤﻴﻜﺎ ﺑﻼﻧﻜﻮ ﺗﻴﻜﻴﻼ ،ﺑﻮﻟﺰ ﺑﻠﻮ ﻛﻮراﻛﺎو،
ﺷﺮاب اﻟﺤﻠﻮ واﻟﺤﺎﻣﺾ ،ﻫﺮﻳﺲ اﻟﺨﻮخ

ذا ليغ ريفريش

بيرة هوغاردين ،هافانا رم (معتق  3سنوات)،
هريس فاكهة العاطفة ،عصير الليمون األخضر الطازج

ذا بيلز

بيرة بيروني ناسترو أزورو ،سان جيرمان ،بيف إيتر جين،
عصير ليمون طازج ،شراب ُمحلّ ي مركّ ز

ذا ليغ سانرايز

بيرة كورونا ،أولميكا بالنكو تكيال ،عصير برتقال طازج،
شراب الرمان ،فاكهة الليمون

الكوكتيالت الكالسيكية
ماي تاي

رم أبيض ،رم داكن ،ليكور بولز تريبل سيك،
شراب اللوز ،عصير برتقال طازج

دايكيري

رم ،عصير الليمون األخضر الطازج ،شراب السكر المركّ ز

برامبل

الجن  ،توت العليق ليكيور  ،شراب السكر  ،عصير الليمون

نيجروني

جين ،كامباري ،مارتيني روسو

جميع األسعار بالريال القطري.

42

72

72

72

72

72

68

68
68
68

كوزموبوليتان

فودكا ،ليكور بولز تريبل سيك ،عصير التوت البري،
عصير الليمون األخضر الطازج

بالك راشن

فودكا ،ليكور القهوة „كهلوا“

مارجريتا

تيكيال ،ليكور بولز تريبل سيك ،عصير ليمون طازج

تيكيال صن رايز

تيكيال ،عصير برتقال طازج ،شراب الرمان المركّ ز

ويسكي ساور

ويسكي ،تونيك أنجوستورا ،عصير ليمون،
شراب السكر المركّ ز

أولد فاشند

بوربون ،تونيك أنجوستورا ،شراب أولد فاشند محلي الصنع

سايد كار

كونياك ،ليكور بولز تريبل سيك ،عصير ليمون طازج

فرينش كونيكشن

كونياك ،ديسارونو أماريتو

كوكتيالت ذا ليغ
خالية من الكحول
بيت ذا هيت

شراب التفاح األخضر ،كيوي طازج ،ليمون أخضر معصور،
مياه غازية

بريزر األناناس

شراب شاي النعناع المركّ ز ،خوخ ،أناناس ،مياه غازية

زهرة البيلسان

عصير الليتشي ،شراب زهرة البيلسان المركّ ز،
عصير توت غازي محلي الصنع

جميع األسعار بالريال القطري.

68

68
68
68
68

68
88
88

42

42
42

جين

42

بيف إيتر

بيف إيتر 24

48

مونكي 47

112

52

تانكراي 10

رم

باكاردي كارتا بالنكا

42

هافانا كلوب (معتق  3سنوات)

42

هافانا كلوب (معتق  7سنوات)

42

„كابتن مورغان“ رم جامايكي

فودكا

52

42

أبسلوت ،بلو ليبل

62

غراي غوز

فودكا منكهة
أبسلوت ،بنكهة الحامض

أبسلوت ،بنكهة األفندي

تيكيال

42
42

أولميكا بالنكو

42

باترون أنيخو

68

42

أولميكا غولد

ويسكي اسكتلندي مخلوط
باالنتاين

42

تشيفاز ريغال (معتق  12سنة)

58

تشيفاز ريغال (معتق  25سنة)

228

تشيفاز ريغال (معتق  18سنة)

جميع األسعار بالريال القطري.

98

ويسكي الشعير الواحد

78

جلينليفيت (معتق  18سنة)

ويسكي أمريكي

52

جاك دانييلز

48

جيم بيم

ويسكي عالمية

42

جون جيمسون

كونياك

95

هينيسي VSOP

بورت

42

كروفت فاين روبي بورت

نبيذ بالكأس
نبيذ أحمر

فينكا ال ليندا مالبيك

52

288

جاكوبس كريك ريسيرف كابيرنييه

62

288

مالبيك  -األرجنتين

كابيرنيه سوفينيون  -أستراليا

نبيذ أبيض

جاكوبس كريك ريسيرف شاردونيه

شاردونيه  -أستراليا

جميع األسعار بالريال القطري.

62

288

نبيذ بالزجاجة
نبيذ فوار

ميليسيماتو بوتيغا بروت

ريبوال ،جياال ،جليرا  -إيطاليا

نبيذ أحمر

روبرت موندافي كابيرنيه

كابيرنيه سوفينيون ،مرلو ،بيتي فردو ،كابيرنيه فرانك،
مرلو  -الواليات المتحدة
روبرت موندافي مرلو

مرلو ،بيتي فردو ،كابيرنيه فرانك ،كابيرنيه سوفينيون -
الواليات المتحدة

218

428

448

528

فيال أنتينوري روسو

سان جيوفيزي  -ايطاليا
مونتيبولسيانو ديابروزو

218

سانتا كريستينا إي جي تي توسكانا

338

مونتيبولتشانو  -إيطاليا

سانجيوفيزي وكابيرنت وميرلو وسيرة  -إيطاليا

نبيذ أبيض

روميو بينوت جريجيو فريولي

218

أويستر باي سوفينيون بالنك

418

فيال أنتينوري بيانكو IGT

358

بينوت جريجيو  -إيطاليا

سوفينيون بالنك  -نيوزيلندا

تريبيانو ،ريسلينج ،بينو غري ،بينو بالن ،مالفاسيا  -إيطاليا
وودبريدج شاردونيه

شاردونيه  -الواليات المتحدة

نبيذ روزيه

روزيه دانجو

كابيرنيه فرانك ،جاماي  -فرنسا

جميع األسعار بالريال القطري.

328

218

مياه معبأة
مياه عادية

28

أكوا بانا  250ملل

أكوا بانا  1000ملل

40

الريان  750ملل

34

24

الريان  330ملل

مياه غازية
سان بيليجرينو  250ملل

سان بيليجرينو  1000ملل

مشروبات غازية
كوكا كوال

28

40

18

دايت كوال

18

ماء التونيك

18

18

سبرايت

شراب الزنجبيل

18

ريد بول

38

18

فانتا برتقال

سان بيليجرينو بنكهة الليمون

سان بيليجرينو بنكهة البرتقال

سان بيليجرينو بنكهة البرتقال األحمر

عصائر طازجة
عصير البطيخ

28
28
28

38
38

عصير األناناس

38

عصير البرتقال

جميع األسعار بالريال القطري.

قهوة

28

أمريكانو

أمريكانو بدون كافيين

32

اسبريسو دبل

32

كافيه التيه

32

28

اسبريسو

32

كابتشينو

38

سبانيش التيه

شاي

28

إيرل غراي

شاي الياسمين

28

بابونج

28

28

شاي أخضر

28

نعنع

جميع األسعار بالريال القطري.

