ENJOY OUR ON-DEMAND PRIVATE BARBECUE
PREPARED AT THE COMFORT
OF YOUR OWN VILLA

SIGNATURE
BBQs

Pre-order 24 hours prior
(Minimum 6 Guests)

Chef’s Barbeque

Chef’s BBQ
SALADS
Mixed leaves, sprouts, grated carrots,
sweet corn, red beans,
bell pepper, tomato, cucumber,
pasta salad, Bavarian potato salad,
coleslaw, thousand island dressing,
blue cheese, orange dressing,
Italian vinaigrette, baguette

MEATS & CO.
King prawns, grilled salmon,
17 spices picanha marinated chicken,
lamb kofta, shish tawook skewers,
marinated sirloin steak, stuffed peppers,
baked potatoes, sour cream,
grilled vegetables, smoked rice, gravy jus,
chimichurri sauce

SWEETS & FRUIT
Strawberry tartlets, lemon panna cotta,
tiramisu, bread pudding, brownie bites,
vanilla-caramel choux, fruit salad

Served with still & sparkling water,
soft drinks and fresh juices
530 per person

Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

Resort Signature BBQ

Resort Signature BBQ
SALADS
Tabbouleh, fattoush, mixed leaves, sprouts,
grated carrots, sweet corn, red beans,
bell peppers, tomato, cucumber,
thousand island dressing,
balsamic vinaigrette, caprese salad,
Greek salad, mountable,
flavoured hummus, baba ganoush,
muhammara, Arabic bread, focaccia

MEATS & CO.
Butter lobster, king prawns, grilled salmon,
ribeye peppered wagyu steaks,
beef shashlik, shish tawook,
marinated chicken, lamb kofta,
lamb chops, stuffed peppers,
paneer shashlik, baked potatoes,
sour cream, saffron rice, Bavarian potato,
grilled vegetables,
gravy jus, cafe de Paris butter

SWEETS & FRUIT
Berry tartlets, vanilla caramel choux,
lemon panna cotta, tiramisu,
brownie bites, baklava, halwa,
mohalabiyah, basbousa,
umm ali, fruit salad

Served with still & sparkling water,
soft drinks and fresh juices
730 per person

Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

BBQ BOXES

All BBQ Boxes are handled
with care by our Chefs.
Pre-order 24 hours prior
(Minimum 6 Guests)

Simply Lebanese
SHISH TAWOOK (G/D)
Marinated chicken skewers, Arabic bread,
garlic sauce, spicy cumin tomato sauce,
char-grilled vegetables,
paprika baked potato
210 per person

Mediterranean
MARINATED CHICKEN (G/D)
Garlic & yogurt marinated chicken,
white Arabic bread, tzatziki sauce,
spicy cumin tomato sauce, Greek salad,
paprika baked potato
210 per person

West to East
BURGER & SAUSAGE (G/D/N)
Beef patty, homemade lamb merguez
sausage, burger bun, baguette bread,
2 burger dressings, honey mustard sauce,
apple coleslaw salad,
za’atar baked sweet potato
220 per person

Lot of Taste
LAMB KOFTA (G/N)
Lamb kofta skewers, Arabic bread,
tahina sauce, spicy cumin tomato sauce,
fattoush with apple cider dressing,
saffron rice
220 per person

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

Arabian Homes
MIXED GRILL (G/D)
Iranian kubideh, beef shashlik,
shish tawook, Arabic bread, garlic sauce,
spicy cumin tomato sauce,
pickled vegetables, majboos rice
Served with still water & soft drinks
240 per person

Texas Flavors
MARINATED BEEF STEAK (G/D)
Texas Style Marinated Beef Striploin,
potatoes, rolls bread,
honey mustard sauce,
Texas sauce, cowboy beans,
BBQ potato salad
Served with still water & soft drinks
260 per person

Middle East
RIYASH (G/D)
Rosemary marinated lamb chops,
Arabic bread, chimichurri sauce,
tarragon sauce, sautéed veggies,
saffron rice
Served with still water & soft drinks
260 per person

Meat & Co

(G/D)

Garlic & yogurt marinated chicken,
Texas-style marinated beef striploin,
rosemary marinated lamb chops,
ciabatta bread, honey mustard sauce,
tzatziki sauce, BBQ potato salad
Served with still water & soft drinks
270 per person

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

Ocean Delight
SEAFOOD (D/SF)
Marinated seabass fillet, coriander king
prawns, Omani lobster, sayadieh rice,
lemon butter sauce, garlic sauce,
rocca salad, grilled vegetables
Served with still water & soft drinks
270 per person

Mezzeh & Arabic BBQ

(G/D/N)

Iranian kubideh, beef shashlik,
shish tawook, Arabic bread, garlic sauce,
spicy cumin tomato sauce,
classic hummus,
fattoush with apple cider dressing,
eggplant mutabal,
paprika baked potato,
mohalabiyah, fruits
Served with still water & soft drinks
330 per person

Appetizers &
Western Bbq

(G/D/N)

Marinated sirloin steaks,
tarragon baby chicken breast,
rosemary lamb chops,
homemade lamb merguez sausage,
olive focaccia, café de Paris butter,
mushroom sauce, fresh corn,
jacket potatoes, Mediterranean salad,
rocket cherry tomatoes salad,
cheesecake, brownie bite, fruits
Served with still water & soft drinks
340 per person

G Gluten / N Nuts / D Dairy / V Vegetarian / VE Vegan / SE Seafood
Please inform our team of any allergies or dietary requirements
All prices are in Qatari Riyal

إستمتع

بخدمة املشاوي

يف فلتك الخاصة

مشاوي مميزة
باربيكيو

اطلب قبل  24ساعة
(الحد األدىن  6أشخاص)

أطباق الشيف من
باربيكيو

أطباق الشيف
من باربيكيو
سلطات
خضار مشكلة ،براعم ،جزر مبشور ،ذرة حلوة،
فلفل حلو ،طامطم ،خيار ،سلطة باستا،
سلطة البطاطس البافارية ،كول سلو،
صلصة ثاوزند ايالند ،جبنة زرقاء ،صلصة الربتقال،
صلصة ايطالية بالخل ،خبز باغيت

اللحوم وتوابعها
روبيان ،سلمون مشوي،
دجاج بيكانا متبل بـ  17نوعاُ من البهارات،
كفتة لحم ،أسياخ شيش طاووق،
ستيك لحم الخارصة متبل ،فلفل محيش،
بطاطس مشوية ،كرمية حامضة ،خرضوات مشوية،
أرز مدخن ،صلصة املرق،
صلصة تشيميشوري

الحلويات والفاكهة
تارت الفراولة ،بانا كوتا بالليمون ،ترياميسو،
بودينج الخبز ،براوين صغري،
شو بالفانيليا والكراميل ،سلطة فواكه
تقدم مع مياه عادية وفوارة
ومرشوبات غازية وعصائر طازجة
 530ر .ق .للشخص

يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري

شواء خاص باملنتجع

شواء خاص باملنتجع
سلطات
تبولة ،فتوش ،خضار مشكلة ،براعم ،جزر مبشور،
ذرة حلوة ،فلفل حلو ،طامطم ،خيار،
صلصة ثاوزند ايالند ،صلصة الخل البلسمي،
سلطة كابريزي ،سلطة يونانية ،متبل ،حمص،
بابا غنوج ،محمرة ،خبز عريب ،فوكاشيا

اللحوم وتوابعها
كركند بالزبدة ،روبيان ،سلمون مشوي،
رشائح لحم واغيو بالبهار ،لحم بقري شاشليك،
شيش طاووق ،دجاج متبل ،كفتة لحم ،ريش ضأن،
فلفل محيش ،بانري شاشليك ،بطاطس مشوية،
كرمية حامضة ،أرز بالزعفران ،بطاطس بافارية،
خرضوات مشوية ،مرق ،زبدة كافيه دي باريس

الحلويات والفاكهة
تارت التوت ،شو بالفانيليا والكراميل،
بانا كوتا بالليمون ،ترياميسو ،براوين صغري،
بقالوة ،حالوة مهلبية ،بسبوسة ،أم عيل،
سلطة فواكه
تقدم مع مياه عادية وفوارة
ومرشوبات غازية وعصائر طازجة
 730ر .ق .للشخص

يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري

علب باربيكيو

يتم التعامل مع جميع علب باربيكيو
بعناية من قبل الطهاة لدينا
اطلب قبل  24ساعة
(الحد األدىن  6أشخاص)

مشاوي لبنانية
شيش طاووق (غ/أ)

أسياخ الدجاج املنقوع ،خبز عريب ،صلصة الثوم،
صلصة الطامطم الحارة بالكمون،
خضار مشوية عىل الفحم،
بطاطس مشوية مع البابريكا
 210ر .ق .للشخص

مشاوي متوسطية
دجاج متبل (غ/أ)

دجاج متبل بالثوم واللنب ،خبز عريب أبيض،
صلصة تزاتزييك ،صلصة طامطم حارة بالكمون،
سلطة يونانية ،بطاطس بالفلفل الحلو
 210ر .ق .للشخص

مشاوي من الشرق والغرب
برجر ونقانق (غ/أ/م)

قطعة لحم بقري ،نقانق مرقيز يدوية الصنع،
خبز برجر ،خبز باجيت 2 ،صلصة برجر،
صلصة خردل بالعسل ،سلطة كول سلو بالتفاح،
بطاطا حلوة مشوية مع الزعرت
 220ر .ق .للشخص

نكهة غنية
كفتة غنم (غ/م)

أسياخ كفتة لحم ،خبز عريب ،صلصة طحينة،
صلصة طامطم حارة بالكمون،
فتوش بصلصة خل التفاح ،أرز بالزعفران
 220ر .ق .للشخص

غ غلوتن  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ف فيغن  /ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري

أطباق عربية

مشاوي مشكلة (غ/أ)

كبدة ايرانية ،لحم بقري شاشليك ،شيش طاووق،
خبز عريب ،صلصة الثوم ،صلصة طامطم حارة بالكمون،
مخلل الخضار ،أرز مجبوس
تقدم مع مياه عادية ومرشوبات غازية
 240ر .ق .للشخص

نكهات تكساس
ستيك بقري متبل (غ/أ)

ستيك بقري متبل عىل طريقة تكساس ،بطاطس،
خبز رول ،صلصة خردل بالعسل ،صلصة تكساس،
فاصوليا كاوبوي ،سلطة بطاطس باربيكيو
تقدم مع مياه عادية ومرشوبات غازية
 260ر .ق .للشخص

أطباق شرق أوسطية
ريش (غ/أ)

قطع لحم غنم متبلة بإكليل الجبل ،خبز عريب،
صلصة تشيميشوري ،صلصة طرخون ،خضار سوتيه،
أرز بالزعفران
تقدم مع مياه عادية ومرشوبات غازية
 260ر .ق .للشخص

اللحوم وتوابعها

دجاج متبل بالثوم واللنب ،ستيك بقري متبل عىل
طريقة تكساس ،قطع لحم غنم متبل بإكليل الجبل،
خبز شاباتا ،صلصة خردل بالعسل ،صلصة تزاتزييك،
سلطة بطاطس باربيكيو
تقدم مع مياه عادية ومرشوبات غازية
 270ر .ق .للشخص

غ غلوتن  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ف فيغن  /ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري

اوشن دياليت
مثار البحر (أ /ث ب)

فيليه سمك القاروص املتبل ،روبيان بالكزبرة،
كركند عامين ،صيادية ،صلصة الليمون بالزبدة،
صلصة الثوم ،سلطة جرجري ،خرضوات مشوية
تقدم مع مياه عادية ومرشوبات غازية
 270ر .ق .للشخص

مازة مع مشاوي عربية

(غ/أ/م)

كبدة ايرانية ،شاشليك لحم بقري ،شيش طاووق،
خبز عريب ،صلصلة الثوم ،صلصة طامطم حارة
بالكمون ،حمص كالسييك ،فتوش بصلصة خل التفاح،
متبل باذنجان ،بطاطا مشوية مع البابريكا ،مهلبية،
فواكه
تقدم مع مياه عادية ومرشوبات غازية
 330ر .ق .للشخص

مقبالت ومشاوي غربية

(غ/أ/م)

رشائح ستيك متبلة ،صدر دجاج صغري بالطرخون،
قطع لحم الضأن بإكليل الجبل ،نقانق مريغيز املصنوعة
يدوياً ،فوكاتشيا الزيتون ،زبدة كافيه دي باريس،
صلصة الفطر ،ذرة طازجة ،البطاطس محشوة،
سلطة متوسطية ،سلطة الطامطم والكرز الجرجري،
تشيز كيك ،براوين صغري ،فواكه
تقدم مع مياه عادية ومرشوبات غازية
 340ر .ق .للشخص

غ غلوتن  /م مكرسات  /أ ألبان  /ن نبايت  /ف فيغن  /ث ب مثار بحر
يرجى ابالغنا بأي أنواع الحساسية و املتطلبات الغذائية الخاصة.
جميع األسعار بالريال القطري

