






All prices are in Qatari Riyals يال القطري جميع األسعار بالر

BREAKFAST وجبة اإلفطار 

GRANOLA TART 37 تارت الجرانوال
Fresh silky yogurt, topped with homemade 
crunchy granola and maple syrup.

زبادي ناعم طازج، يعلوه جرانوال مقرمش بالطعم البيتي وشراب 
القيقب.

FARM RAISED CAGE FREE 
EGGS

بيض المزارع غير الحبيس في 
أقفاص 

MEDITERRANEAN 
OMELETTE

50 عجة البيض على طريقة البحر األبيض 
المتوسط

Farm raised cage free omelette with feta, black 

olive Kalamata and bell pepper filling, served with 

seasonal fresh salad and baked tomato gratin.

عجة بيض المزارع غير الحبيس في أقفاص مع جبنة فيتا اللذيذة 
يتون كالماتا األسود الشهي والفلفل الحلو، يقدم مع سلطة  وز

موسمية طازجة وغراتان الطماطم المحمصة

PRAWNS ASPARAGUS 
OMELETTE  

50 عجة البيض بالقريدس ونبتة الهليون 

Cheesy chive omelette filled with prawns and 

fresh, crunchy asparagus.

عجة البيض بالقريدس ونبتة الهليون عامرة بالقريدس ونبتة الهليون 
الطازجة المقرمشة  ملفوفة في أومليت الجبنة الذائبة والبصل األخضر. 

OVEN BAKED SPANISH 
OMELETTE  

35 تورتيال ال هورنو )عجة بيض اسبانية 
مخبوزة في الفرن(

Oven-Baked Spanish omelette composed of 

sweet potatoes, onions and curved sausages.

عجة بيض اسبانية مخبوزة في الفرن تتكون من البطاطا الحلوة 
والبصل مع النقانق المنحنية

GUACAMOLE BRUSCHETTA 
CROSTINI

50 مقبالت كروستيني جواكمولي بروسكيتا 

Egg any style, selection of homemade guacamole 

& bruschetta spreads on freshly baked turmeric 

chia seed-corn bread.

بيض من أي نمط، تشكيلة مختارة من معجون الجواكمولي 

وبروسكيتا منزلية على خبز الذرة وبذور الشيا المشوي بالكركم الطازج. 

GOURMET STEAK AND EGGS 
SKILLET 

50 شريحة لحم وطاسة بيض 

Runny poached eggs served with filet mignon 

and grilled halloumi cheese.  

يحة لحم فيليه مينيون وجبنة  بيض بوشيه مسلوق يقدم مع شر
حلوم مشوية 

EGGS BENEDICT 50 بيض بينديكت
Poached eggs over smoked salmon and buttered 

toasted in sourdough, topped with Hollandaise 

sauce.

يحة سمك السلمون المدخن مع  بيض بوشيه مسلوق يعتلي شر
الخبز المحمص بالزبدة مغطى بالصوص الهولندي. 

ARABIC BREAKFAST PLATTER  50 طبق اإلفطار العربي 
Baked shakshuka, grilled halloumi cheese, 

homemade falafel & pickles served with saj 

bread.

شكشوكة مخبوزة مع جبنة حلوم مشوية وفالفل منزلية ومخلل 
تقدم مع خبز الصاج

GRIDDLES 50 الشوايات 
Sauce option, as desired: خيارات الصوص، حسب الرغبة:

 NUTELLA نوتيال   
 MAPLE SYRUP شراب القيقب  
 CARAMEL SAUCE صوص الكراميل   
 RASPBERRY SAUCE صوص توت العليق  
 CHOCOLATE SAUCE صوص الشوكوالتة   
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FRENCH TOAST ROLL-UPS  48 لفافات الخبز الفرنسي المحمص
Dark chocolate stuffed roll-ups, topped with 

maple coulis.

لفافات محشوة بالشوكوالتة الداكنة ومغطاة بصوص القيقب

CLASSIC FRENCH TOAST  45 الخبز الفرنسي المحمص الكالسيكي 
Custard infused brioche, drizzled with maple 

coulis.

فطيرة البريوش  الفرنسية المغطاة بالكاسترد والمرشوشة بصوص 
القيقب

CLASSIC FLUFFY PANCAKES  45 فطائر البان كيك الهشة الكالسيكية 
Homemade fluffy golden pancakes with vanilla 

beans.

فطائر ذهبية هشة مصنوعة في المنزل مع حبوب الفانيليا.

WHOLE WHEAT PEANUT 
BUTTER-PANCAKES

45 فطائر بان كيك القمح الكامل بزبدة الفول 
السوداني

Soft & fluffy stack of whole wheat peanut butter-

pancakes, topped with a touch of gooey maple 

syrup.

ية وهشة من فطائر بان كيك القمح الكامل بزبدة الفول  مجموعة طر
السوداني، مغطاة بلمسة من شراب القيقب اللزج

BLUEBERRY VEGAN 
PANCAKES  

50 بان كيك نباتية بنكهة التوت البري

Blueberry vegan pancakes are stuffed with melty 

dark chocolate chips.

فطائر بان كيك نباتية بنكهة التوت البري محشوة برقائق الشوكوالتة 
الغامقة الذائبة 

MINI PANCAKE SKEWERS  40 أسياخ فطائر البان كيك الصغيرة
Mini golden pancakes layered on skewers with 

fresh strawberries and bananas.

فطائر بان كيك ذهبية اللون صغيرة الحجم مرصوصة على األسياخ مع 
الفراولة والموز 

BAKED RASPBERRY 
BUTTERMILK CASSEROLE 

45 كسرولة خبيزة زبدة اللبن مع توت العليق 

Homemade mouth-watering treat, filled with 

fresh raspberries and topped with a brown sugar 

crumble.

تحلية  منزلية يسيل لها اللعاب، محشوة بتوت العليق الطازج ومغطاة 
بفتات السكر البني. 

OVEN FRESH BAKERY المخبوزات الطازجة في الفرن

 PLAIN CROISSANT 15 كرواسون ساده  

 CHOCOLATE CROISSANT  25 كرواسون بنكهة الشوكوالتة   

 CHEESE TWIST  22 لفافة جبن )تشيز تويست(  

 CREAMY CHEESE CINNAMON     
      ROLL  

20 لفافة جبن الكريمة مع القرفة   

 BLUEBERRY CUPCAKE 15 كاب كيك بالتوت البري   

SIDES األطباق الجانبية 

 CHICKEN SAUSAGE 25 نقانق الدجاج   

 TURKEY BACON  25 لحم الديك الرومي المقدد  

 HARSH BROWN POTATO 25 بطاطا الهاش براونز   
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ALL DAY DINING قائمة الطعام طوال اليوم

SOUP الحساء 

VELVETY ASPARAGUS 
& SPINACH SOUP 

35 حساء الهليون والسبانخ الرائق 

Velvety asparagus and spinach soup topped with 

grilled white asparagus & parmesan cheese foam.

حساء الهليون والسبانخ الرائق مغطى بهليون أبيض مشوي ورغوة 
جبن البارميزان

LOW CARB CAULIFLOWER 
LEEK SOUP

35 حساء القرنبيط والكراث منخفض 
الكربوهيدرات  

Nutritional powerhouse loaded cauliflower 

leek soup topped with crispy shoestring sweet 

potatoes.

طبق حساء القرنبيط والكراث الغني بالقيمة الغذائية، مغطى بشرائح 
البطاطا الحلوة المقرمشة.

HEARTY MEDITERRANEAN 
SEAFOOD SOUP  

40 حساء المأكوالت البحرية على طريقة 
البحر المتوسط

Hearty Mediterranean-style tomato-based 

seafood soup garnished with baked spinach 

chips.

يقة بلدان البحر المتوسط  ية اللذيذة على طر حساء المأكوالت البحر
ين برقائق السبانخ المخبوزة. العامر بالطماطم والمز

CLASSIC CREAMY CHICKEN 
SOUP

35 حساء كريمة الدجاج الكالسيكي

Rich and creamy chicken soup, served with 

homemade, crunchy cheese stick.

يمة، يقدم مع أصابع الجبنة المنزلية  حساء دجاج غني بالكر

المقرمشة.

SALADS السلطة

SEAFOOD TARTAR SALAD  70 سلطة المأكوالت البحرية بصوص التارتار 
Butternut tartar salad composed of fresh 

salmon, tuna & octopus cubes, drizzled with 

smoked pepper sauce.

سلطة قرع العسل بصوص التارتار مكونة من مكعبات السلمون 
والتونا واألخطبوط الطازجة مغموسة في صوص الفلفل المدخن. 

SUMMER’S BOUNTY 40 سلطة هدية الصيف
Juicy peach chunks mixed with smoky flavors of 

grilled asparagus, mini sweet corns, mix lettuce 

and crispy pears over beetroot hummus puree in 

strawberry dressing, crumbled with brie cheese.

قطع من الخوخ غضة العصارة ممزوجة مع نكهات مدخنة من 
الهليون المشوي والذرة الحلوة الصغيرة والخس والكمثرى 

المقرمشة فوق حمص الشمندر المهروس في صوص الفراولة 
المهروسة مع فتات الجبن األبيض الطري.

SEARED TUNA NICOISE SALAD  60 سلطة نيسواز بالتونة المحمصة
Seared fresh tuna over marinated green beans, 

baby potatoes, Gruyere cheese and sun-dried 

tomatoes, served with Asian peanut butter 

dressing.

تونا طازجة محمصة على فاصوليا خضراء متبلة وبطاطس صغيرة 
وجبنة غرويير وطماطم مجففة، تقدم مع صوص زبدة الفول 

السوداني اآلسيوية

ROASTED BUTTERNUT 
SQUASH  

50 قرع العسل المحمص 

Roasted butternut squash salad loaded with 

quinoa and roasted vegetables, crispy salted 

pumpkin & sunflower seeds, feta cheese and 

turmeric-tahini vinaigrette.

سلطة قرع العسل المحمص عامرة بنبتة الكينوا والخضروات 
المحمصة وقرع العسل المملح المقرمش وبذور عباد الشمس وجبنة 

فيتا وصو الكركم وصوص الخل الطحينية.

HEALTHY WILD RICE CHICKEN 
SALAD 

50 سلطة الدجاج مع األرز البري الصحية 

Sliced grilled chicken breast accompanied 

with marinated nutty wild rice, chopped fresh 

tomatoes, oven-roasted sunflower seeds, topped 

with light, flavorful lemon vinaigrette. 

شرائح صدور الدجاج المشوية مع األرز البري المخلل المنقوع 

والطماطم الطازجة المقطعة وبذور عباد الشمس المحمصة بالفرن، 
مغطاة بصوص الليمون الخفيف الشهي.
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FOUR SEASONS  50 سلطة المواسم األربعة 
A strong taste of smoked duck harmoniously 

compliments with bitterness of arugula, the 

sweetness of ripe figs, topped with poached egg 

and ends with bright cranberry vinaigrette.

نكهة قوية من البط المدخن الذي يتناغم مع نكهة الجرجير الالذعة 
وحالوة التين الناضج، مغطاة بالبيض المسلوق وخلطة صوص الخل 

بالتوت البري الخفيفة.

GRILLED PEACH & HEIRLOOM 
TOMATO SALAD

70 سلطة الخوخ المشوي والطماطم

Caramelized grilled peaches with fresh heirloom 

tomatoes, peppery Rocca leaves topped with 

creamy, milky burrata cheese and balsamic 

reduction.

الخوخ المشوي المكرمل مع الطماطم الطازجة وأوراق الجرجير الحادة 
مغطاة بجبنة بوراتا الدسمة وصوص الخل  البلسمي.

ASPARAGUS STEAK SALAD 45 سلطة شريحة اللحم مع الهليون 
Thinly sliced grilled steak on a bed of Rocca 

leaves, tender-crisp asparagus, shaved parmesan 

cheese sprinkled with Dijon-mustard vinaigrette.

يحة لحم رفيعة مشوية على طبقة من أوراق الجرجير والهليون  شر
الطري والمقرمش منثور عليها جبنة بارميزان مع صوص الخل 

بمستردة ديجون.

SANDWICHES السندويتشات
All sandwiches & burgers are served with curly fries. جميع السندويتشات والبرغر تقدم مع بطاطا مقلية مجعدة

CHICKEN GYRO TZATZIKI  50 لفافة الدجاج مع صوص التزاتزيكي
Marinated grilled chicken with crumbled feta 

cheese, cherry tomatoes and Kalamata olives 

in warm pita bread, topped with homemade 

Tzatziki sauce.

يتون كاالماتا  ية وز دجاج مشوي متبل مع جبنة الفيتا وطماطم كرز
في خبز بيتا دافئ، مغطى بصوص التزاتزيكي المنزلي.

VEGGIE BURGER 45 البرغر النباتي 
Marinated minced vegetables, avocado with 

balsamic vinaigrette, Rocca leaves , sun-dried 

tomato paste and seasoned curly fries.

خضروات مفرومة ومتبلة وأفوكادو مع صوص الخل البلسمي 
وأوراق الجرجير وعجينة الطماطم المجففة بالشمس والبطاطا 

المقلية المجعدة والمتبلة.

FONTINA BEEF TENDERLOIN 
SANDWICH  

55 ساندويتش فيليه لحم البقر مع جبن 
المانشيجو

Roast beef sandwich with melty Fontina cheese, 

caramelized Portobello mushrooms, sun dried 

tomato aioli and arugula on sourdough toast.

ساندويتش لحم البقر المشوي مع جبن مانشيجو السائح والطازج 
مع فطر بورتوبيللو المكرمل وصلصة الثوم مع الطماطم المجففة 

بالشمس والجرجير على خبز العجينة الحامضة المحمص.

THE TRIPLETS MINI BURGERS  70 ثالثية البرغر الصغير 
 Turmeric  chicken breast with creamy      

          guacamole spread

صدر الدجاج بالكركم مع صوص الجواكامولي للتغميس بفاكهة  
االفوكادو 

 Grass-fed, free range Australian lamb with 

         crispy Turkey bacon, Gruyère cheese, arugula    

         with mustard-honey sauce.

لحم خروف أسترالي غير حبيس يتغذى على العشب مع لحم  
التركي المقدد المقرمش وجبنة جروير والجرجير مع صوص الخردل  

والعسل

 Mediterranean grilled seafood mini burger 

        with lemon dill yogurt sauce on beetroot bun

يقة بالد  ية المشوية على طر برجر صغير من المأكوالت البحر
المتوسط مع صو الزبادي والشبت والليمون على كعكة  البحر  

الشمندر
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All prices are in Qatari Riyals يال القطري جميع األسعار بالر

FOUR SEASONS  50 سلطة المواسم األربعة 
A strong taste of smoked duck harmoniously 

compliments with bitterness of arugula, the 

sweetness of ripe figs, topped with poached egg 

and ends with bright cranberry vinaigrette.

نكهة قوية من البط المدخن الذي يتناغم مع نكهة الجرجير الالذعة 
وحالوة التين الناضج، مغطاة بالبيض المسلوق وخلطة صوص الخل 

بالتوت البري الخفيفة.

GRILLED PEACH & HEIRLOOM 
TOMATO SALAD

70 سلطة الخوخ المشوي والطماطم

Caramelized grilled peaches with fresh heirloom 

tomatoes, peppery Rocca leaves topped with 

creamy, milky burrata cheese and balsamic 

reduction.

الخوخ المشوي المكرمل مع الطماطم الطازجة وأوراق الجرجير الحادة 
مغطاة بجبنة بوراتا الدسمة وصوص الخل  البلسمي.

ASPARAGUS STEAK SALAD 45 سلطة شريحة اللحم مع الهليون 
Thinly sliced grilled steak on a bed of Rocca 

leaves, tender-crisp asparagus, shaved parmesan 

cheese sprinkled with Dijon-mustard vinaigrette.

يحة لحم رفيعة مشوية على طبقة من أوراق الجرجير والهليون  شر
الطري والمقرمش منثور عليها جبنة بارميزان مع صوص الخل 

بمستردة ديجون.

SANDWICHES السندويتشات
All sandwiches & burgers are served with curly fries. جميع السندويتشات والبرغر تقدم مع بطاطا مقلية مجعدة

CHICKEN GYRO TZATZIKI  50 لفافة الدجاج مع صوص التزاتزيكي
Marinated grilled chicken with crumbled feta 

cheese, cherry tomatoes and Kalamata olives 

in warm pita bread, topped with homemade 

Tzatziki sauce.

يتون كاالماتا  ية وز دجاج مشوي متبل مع جبنة الفيتا وطماطم كرز
في خبز بيتا دافئ، مغطى بصوص التزاتزيكي المنزلي.

VEGGIE BURGER 45 البرغر النباتي 
Marinated minced vegetables, avocado with 

balsamic vinaigrette, Rocca leaves , sun-dried 

tomato paste and seasoned curly fries.

خضروات مفرومة ومتبلة وأفوكادو مع صوص الخل البلسمي 
وأوراق الجرجير وعجينة الطماطم المجففة بالشمس والبطاطا 

المقلية المجعدة والمتبلة.

FONTINA BEEF TENDERLOIN 
SANDWICH  

55 ساندويتش فيليه لحم البقر مع جبن 
المانشيجو

Roast beef sandwich with melty Fontina cheese, 

caramelized Portobello mushrooms, sun dried 

tomato aioli and arugula on sourdough toast.

ساندويتش لحم البقر المشوي مع جبن مانشيجو السائح والطازج 
مع فطر بورتوبيللو المكرمل وصلصة الثوم مع الطماطم المجففة 

بالشمس والجرجير على خبز العجينة الحامضة المحمص.

THE TRIPLETS MINI BURGERS  70 ثالثية البرغر الصغير 
 Turmeric  chicken breast with creamy      

          guacamole spread

صدر الدجاج بالكركم مع صوص الجواكامولي للتغميس بفاكهة  
االفوكادو 

 Grass-fed, free range Australian lamb with 

         crispy Turkey bacon, Gruyère cheese, arugula    

         with mustard-honey sauce.

لحم خروف أسترالي غير حبيس يتغذى على العشب مع لحم  
التركي المقدد المقرمش وجبنة جروير والجرجير مع صوص الخردل  

والعسل

 Mediterranean grilled seafood mini burger 

        with lemon dill yogurt sauce on beetroot bun

يقة بالد  ية المشوية على طر برجر صغير من المأكوالت البحر
المتوسط مع صو الزبادي والشبت والليمون على كعكة  البحر  

الشمندر

 

 

 



All prices are in Qatari Riyals يال القطري جميع األسعار بالر

HOMEMADE PASTAS الباستا ذات النكهة المنزلية

TOMATO BASIL SHRIMP PASTA   60 باستا الروبيان مع الطماطم والريحان
Shrimp linguine pasta in a delicious basil truffle 

sauce topped with parmesan cheese.

يحان الكمأة اللذيذ  باستا روبيان لينجويني مغموسة في صوص ر
مغطاة بجبنة البارميزان الشهية

FAJITA STEAK PASTA  55 باستا فاهيتا شرائح اللحم
Fajita steak and vegetables tossed with rigatoni  

pasta, topped with smoked pepper sauce

يجاتوني مغطاة بصوص  فاهيتا شرائح اللحم وخضروات مع باستا ر
الفلفل المدخن

GRILLED CHICKEN 
PAPPARDELLE ALFREDO 

50 باستا بابارديلي الفريدو مع الدجاج 
المشوي

Smoky grilled chicken tossed with rich and 

creamy Pappardelle Alfredo.

يدو الغني  الدجاج المشوي المدخن مغطى بباستا بابارديلي ألفر
والدسم.

THE TRIPLETS HOMEMADE 
RAVIOLIS

50 ثالثية مكرونة الرافيولي المنزلية 

 Beet ravioli stuffed with truffled chicken ين بالكمأة  رافيولي مع بنجر محشية بالدجاج المز  

 Tender saffron-spice ravioli stuffed with .رافيولي طري متبل بالزعفران  محشو بهريس اليقطين  

 Spinach ravioli with ricotta cheese filling. يكوتا رافيولي بالسبانخ مع حشوة جبنة الر  

MAIN COURSES األطباق الرئيسية 
All Beef items are served with choice of: جميع أطباق لحم البقر تقدم مع:

 Peppercorn sauce صوص حب الفلفل األسود  

 Blue cheese sauce صوص الجبن األزرق  

 Mushroom sauce صوص الفطر   

GRILLED BEEF TENDERLOIN 110 فيليه لحم البقر المشوي
Juicy, grilled beef tenderloin sizzled in extra-

virgin olive oil served with seasonal vegetables 

and baby potatoes.

يتون البكر  يت الز فيليه لحم البقر المشوي الطري مغمس في ز
الممتاز ويقدم مع الخضار الموسمي والبطاطس الصغيرة.

PAN-SEARED STRIPLOIN 
STEAK  

150 يبلوين محمرة في  شريحة لحم ستر
المقالة

Grass fed beef striploin served with grilled 

asparagus.

يبلوين من اللحم البقري لبقر يتغذى على العشب تقدم  يحة ستر شر
مع الهليون المشوي 

BBQ LAMB LOIN  70 مشاوي لحم فخد الغنم 
Crusted lamb loin served with truffle mushed 

potato. 

لحم فخد الغنم المقدد يقدم مع البطاطا المهروسة بالكمأة

BBQ BACK RIBS  130 مشاوي أضالع الظهر 
Honey-glazed BBQ back ribs with truffle potato 

wedges.

مشاوي أضالع الظهر مغطاة بالعسل مع أصابع البطاطس بالكمأة.

GRILLED BABY CHICKEN 63 الدجاج الصغير المشوي 
Slow cooked organic baby chicken in local spices 

served with creamy pesto potato gnocchi.

دجاج عضوي صغير مطهو ببطء بالبهارات المحلية يقدم مع 
بطاطس نوكي مع صوص البيستو

ITALIAN CHICKEN ROULADE 60 ملفوف الدجاج اإليطالي 
Chicken Roulade, spinach-mushroom risotto 

drizzled with smoked pepper sauce.

يزوتو السبانخ مع الفطر مغمس في صوص  ملفوف الدجاج مع ر
الفلفل المدخن.

SEAFOOD PAELLA RISOTTO  60 ريزوتو باييال المأكوالت البحرية 
Saffron-infused Seafood Paella is loaded with 

shrimp, crayfish and mussels.

ية العامرة بالزعفران مع الروبيان وجراد البحر وبلح  باييال المأكوالت البحر
البحر.
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All prices are in Qatari Riyals يال القطري جميع األسعار بالر

HOMEMADE PASTAS الباستا ذات النكهة المنزلية

TOMATO BASIL SHRIMP PASTA   60 باستا الروبيان مع الطماطم والريحان
Shrimp linguine pasta in a delicious basil truffle 

sauce topped with parmesan cheese.

يحان الكمأة اللذيذ  باستا روبيان لينجويني مغموسة في صوص ر
مغطاة بجبنة البارميزان الشهية

FAJITA STEAK PASTA  55 باستا فاهيتا شرائح اللحم
Fajita steak and vegetables tossed with rigatoni  

pasta, topped with smoked pepper sauce

يجاتوني مغطاة بصوص  فاهيتا شرائح اللحم وخضروات مع باستا ر
الفلفل المدخن

GRILLED CHICKEN 
PAPPARDELLE ALFREDO 

50 باستا بابارديلي الفريدو مع الدجاج 
المشوي

Smoky grilled chicken tossed with rich and 

creamy Pappardelle Alfredo.

يدو الغني  الدجاج المشوي المدخن مغطى بباستا بابارديلي ألفر
والدسم.

THE TRIPLETS HOMEMADE 
RAVIOLIS

50 ثالثية مكرونة الرافيولي المنزلية 

 Beet ravioli stuffed with truffled chicken ين بالكمأة  رافيولي مع بنجر محشية بالدجاج المز  

 Tender saffron-spice ravioli stuffed with .رافيولي طري متبل بالزعفران  محشو بهريس اليقطين  

 Spinach ravioli with ricotta cheese filling. يكوتا رافيولي بالسبانخ مع حشوة جبنة الر  

MAIN COURSES األطباق الرئيسية 
All Beef items are served with choice of: جميع أطباق لحم البقر تقدم مع:

 Peppercorn sauce صوص حب الفلفل األسود  

 Blue cheese sauce صوص الجبن األزرق  

 Mushroom sauce صوص الفطر   

GRILLED BEEF TENDERLOIN 110 فيليه لحم البقر المشوي
Juicy, grilled beef tenderloin sizzled in extra-

virgin olive oil served with seasonal vegetables 

and baby potatoes.

يتون البكر  يت الز فيليه لحم البقر المشوي الطري مغمس في ز
الممتاز ويقدم مع الخضار الموسمي والبطاطس الصغيرة.

PAN-SEARED STRIPLOIN 
STEAK  

150 يبلوين محمرة في  شريحة لحم ستر
المقالة

Grass fed beef striploin served with grilled 

asparagus.

يبلوين من اللحم البقري لبقر يتغذى على العشب تقدم  يحة ستر شر
مع الهليون المشوي 

BBQ LAMB LOIN  70 مشاوي لحم فخد الغنم 
Crusted lamb loin served with truffle mushed 

potato. 

لحم فخد الغنم المقدد يقدم مع البطاطا المهروسة بالكمأة

BBQ BACK RIBS  130 مشاوي أضالع الظهر 
Honey-glazed BBQ back ribs with truffle potato 

wedges.

مشاوي أضالع الظهر مغطاة بالعسل مع أصابع البطاطس بالكمأة.

GRILLED BABY CHICKEN 63 الدجاج الصغير المشوي 
Slow cooked organic baby chicken in local spices 

served with creamy pesto potato gnocchi.

دجاج عضوي صغير مطهو ببطء بالبهارات المحلية يقدم مع 
بطاطس نوكي مع صوص البيستو

ITALIAN CHICKEN ROULADE 60 ملفوف الدجاج اإليطالي 
Chicken Roulade, spinach-mushroom risotto 

drizzled with smoked pepper sauce.

يزوتو السبانخ مع الفطر مغمس في صوص  ملفوف الدجاج مع ر
الفلفل المدخن.

SEAFOOD PAELLA RISOTTO  60 ريزوتو باييال المأكوالت البحرية 
Saffron-infused Seafood Paella is loaded with 

shrimp, crayfish and mussels.

ية العامرة بالزعفران مع الروبيان وجراد البحر وبلح  باييال المأكوالت البحر
البحر.



All prices are in Qatari Riyals يال القطري جميع األسعار بالر

SPANISH GRILLED SHRIMP 85 روبيان مشوي على الطريقة اإلسبانية 
Lemon-herb marinated jumbo shrimp served with 

healthy whole-grain Spanish black rice.

روبيان جامبو متبل بالليمون واألعشاب يقدم مع األرز األسود 
اإلسباني الحبة الكاملة

QUINOA SPINACH STUFFED 
CALAMARI

65 كاالماري محشو كينوا وسبانخ

Fresh calamari stuffed with oven-grilled shrimps, 

vegetables and quinoa, served on a bed of 

beetroot purée.

كاالماري طازج محشو بالجمبري المشوي بالفرن والخضروات والكينوا 
يقدم على طبقة من هريس جذر الشمندر.

SALMON MASCARPONE-
AUBERGINE PUREE  

90 سلمون مع هريس جبن الماسكربون 
والباذنجان   

Crispy Salmon fillet with smoky mascarpone-

aubergine puree accompanied with organic baby 

vegetables.

قطعة فيلفيه السلمون المقرمش مع هريس جبن الماسكربون 
والباذنجان المخلوط مع الخضروات العضوية الصغيرة.

HAZELNUT-CRUSTED RED 
SNAPPER  

70 فيليه سمك النهاش األحمر المكسو 
بقشور بالبندق 

Hazelnut crusted red snapper fillet on a bed 

of truffle- quinoa  with sautéed seasonal 

vegetables.

فيليه سمك النهاش األحمر المكسو بقشور البندق على طبقة من 
الكينوا مع الكمأة مع خضار سوتيه موسمي.

POO CHA 80 بو تشا )كابوريا محشية( 
Golden crab shell stuffed with shrimp and crispy 

vegetables, served with homemade Hollandaise 

sauce and truffle fries.

يا الذهبية محشوة بالروبيان والخضار المقرمش مع  صدفة الكابور

لمسة نهائية بصوص هولندي منزلي وبطاطا مقلية بالكمأة.

VEGGIE PIE 45 الفطيرة النباتية 
Puff pastry filled with Portobello mushroom, 

spinach, sundried tomato and Béchamel sauce.

معجنات مورقة محشية بفطر بورتبيلو والسبانخ والطماطم 
المجففة بالشمس وصوص البشاميل.

GOLDEN SEAFOOD PIE 50 فطيرة المأكوالت البحرية الذهبية 
Light, crust puff pastry filled with salmon, fresh 

calamari, octopus, shrimp and Béchamel sauce.

معجنات مورقة خفيفة محشية بالسلمون والكاالماري الطازج 
واألخطبوط والروبيان وصوص البشاميل.

GRILLED CHICKEN PIE 45 فطيرة الدجاج المشوي 
Puff pastry filled with grilled chicken, Portobello 

mushroom and Béchamel sauce.

معجنات مورقة المحشوة بالدجاج المشوي وفطر بورتوبيللو 

وصوص البشاميل.

SIDES األطباق الجانبية

 PARMESAN TRUFFLE FRIES 25 بطاطا مقلية بالكمأة مع جبن البارميزان  

 CHEESY CURLY FRIES 30 الهليون العضوي المشوي مع الثوم  

 GARLIC GRILLED ORGANIC  
     ASPARAGUS

35 البروكلي المملح مع اللوز   

 SALTY ALMOND  BROCCOLI 25 بطاطا حلوة مخبوزة   

 BAKED SWEET POTATO 35 يقة    سبرنغ رولز مقلية على الطر  
       الفيتنامية

 FRIED VIETNAMESE SPRING    
      ROLLS

25 بطاطس مقلية مجعدة بطعم الجبنة   

 SHRIMP KUNAFA 63 روبيان تمبورا  
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SPANISH GRILLED SHRIMP 85 روبيان مشوي على الطريقة اإلسبانية 
Lemon-herb marinated jumbo shrimp served with 

healthy whole-grain Spanish black rice.

روبيان جامبو متبل بالليمون واألعشاب يقدم مع األرز األسود 
اإلسباني الحبة الكاملة

QUINOA SPINACH STUFFED 
CALAMARI

65 كاالماري محشو كينوا وسبانخ

Fresh calamari stuffed with oven-grilled shrimps, 

vegetables and quinoa, served on a bed of 

beetroot purée.

كاالماري طازج محشو بالجمبري المشوي بالفرن والخضروات والكينوا 
يقدم على طبقة من هريس جذر الشمندر.

SALMON MASCARPONE-
AUBERGINE PUREE  

90 سلمون مع هريس جبن الماسكربون 
والباذنجان   

Crispy Salmon fillet with smoky mascarpone-

aubergine puree accompanied with organic baby 

vegetables.

قطعة فيلفيه السلمون المقرمش مع هريس جبن الماسكربون 
والباذنجان المخلوط مع الخضروات العضوية الصغيرة.

HAZELNUT-CRUSTED RED 
SNAPPER  

70 فيليه سمك النهاش األحمر المكسو 
بقشور بالبندق 

Hazelnut crusted red snapper fillet on a bed 

of truffle- quinoa  with sautéed seasonal 

vegetables.

فيليه سمك النهاش األحمر المكسو بقشور البندق على طبقة من 
الكينوا مع الكمأة مع خضار سوتيه موسمي.

POO CHA 80 بو تشا )كابوريا محشية( 
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VEGGIE PIE 45 الفطيرة النباتية 
Puff pastry filled with Portobello mushroom, 

spinach, sundried tomato and Béchamel sauce.
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SIDES األطباق الجانبية

 PARMESAN TRUFFLE FRIES 25 بطاطا مقلية بالكمأة مع جبن البارميزان  

 CHEESY CURLY FRIES 30 الهليون العضوي المشوي مع الثوم  

 GARLIC GRILLED ORGANIC  
     ASPARAGUS

35 البروكلي المملح مع اللوز   

 SALTY ALMOND  BROCCOLI 25 بطاطا حلوة مخبوزة   

 BAKED SWEET POTATO 35 يقة    سبرنغ رولز مقلية على الطر  
       الفيتنامية
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      ROLLS

25 بطاطس مقلية مجعدة بطعم الجبنة   
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All prices are in Qatari Riyals يال القطري جميع األسعار بالر

KIDS MENU قائمة طعام األطفال

BREAKFAST اإلفطار 

EGGS ANY STYLE 20 بيض بأي نمط
One egg any style, toast, hash brown potato 

Choice of one side: 

بيضة واحدة بأي نمط مع خبز التوست وبطاطا هاش براون واختيار 
واحد من األطباق الجانبية التالية: 

 Turkey bacon  لحم الديك الرومي المقدد  

 Chicken sausage  نقانق دجاج  

 Fruit salad سلطة فواكه   

RED VELVET WAFFLES 35 كعكة وافل ريد فيلفيت 
Red velvet waffles with fresh berries and Nutella 

sauce

يد فيلفيت مع التوت الطازج وصوص النوتيال  كعكة وافل ر

MINI PANCAKE 20 كعك بان كيك صغير
Mini pancakes with fresh berries and maple syrup كعك بان كيك صغير مع التوت الطازج وشربات القيقب

ALL DAY اليوم بطوله 

MINI MARGARITA PIZZA   25 يتا صغيرة بيتزا مارجر
Homemade mini margarita pizza with fresh 

mozzarella cheese and tomato sauce 

يال الطازج  يتا صغيرة مصنوعة في المنزل مع جبن الموتزار بيتزا مارجر
وصوص الطماطم 

MINI BEEF BURGER 30 برغر لحم بقري صغير 
Homemade minced beef patty, tomatoes, 

lettuce, cheddar cheese on homemade bun 

served with French fries 

فطيرة من اللحم البقري المفروم المصنوع في المنزل مع الطماطم 
والخس وجبن تشيدر في خبز البرغر المصنوع في المنزل ويقدم مع 

البطاطا المقلية.

MINI GRILLED CHICKEN 
BURGER

25 برغر دجاج مشوية صغير

Homemade minced chicken patty, tomatoes, 

lettuce, cheddar cheese on homemade bun 

served with French fries 

فطيرة من لحم الدجاج المفروم المصنوع في المنزل مع الطماطم 
والخس وجبن تشيدر في خبز البرغر المصنوع في المنزل ويقدم مع 

البطاط المقلية.

MINI FISH CAKE 30 كعكة السمك الطازج
Mix seafood cake with yogurt and lemon dill 

drizzle served with French fries 

ية المشكلة مع اللبن وصوص الليمون  كعكة من المأكوالت البحر
والشبت، تقدم مع البطاطا المقلية.

FRESH SHRIMP POPCORN   35 بوب كورن الروبيان الطازج
Baby shrimps served with French fries .روبيان صغير يقدم مع البطاطا المقلية

ORGANIC CRISPY CHICKEN 30 الدجاج العضوي المقرمش
Organic crispy chicken breast served with French 

fries 

صدور الدجاج العضوي المقرمش تقدم مع البطاطا المقلية.

MAC N’ CHEESE 30 معكرونة مع الجبنة
Chef’s macaroni with farmer’s cheddar cheese 

and butternut squash
معكرونة ببصمة الطاهي مع جبن تشيدر المزارع وهريس قرع العسل  

25

25
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DESSERTS الحلويات 

CRUNCHY COFFEE 
CHOCOLATE CAKE  

45 كعكة الشوكوالتة المقرمشة بنكهة 
القهوة

Crunchy chocolate cake topped off with espresso 

ganache and chocolate chips

كعكة الشوكوالتة المقرمشة مكسوة باسبرسو غاناش ورقائق 
الشوكوالتة 

MEXICAN TIFFANY RED 
VELVET CAKE

45 كعكة ريد فيلفيت تيفاني المكسيكية

A healthy twist of red velvet cake with soft and 

smooth cream cheese, topped with sugar-dusted 

fresh raspberries.

ية  يمة ناعمة وطر يد فيلفيت مع جبنة كر نكهة صحية من كعك الر
مغطاة بتوت العليق الطازج المرشوش بالسكر

RASPBERRY- PISTACHIO 
PARFAIT

45 حلوى البارفيه بتوت العليق والفستق 

Healthy homemade raspberry parfait sprinkled 

with pistachio crumbles.

حلوى بارفيه بالتوت صحية منزلية مع رشة من الفستق.

CLASSIC CARROT CAKE 45 كعكة الجزر الكالسيكية
Classic carrot cake with fluffy cream cheese 

frosting

ين هشة يمة تز كعكة الجزر الكالسيكية مع كر

BEVERAGE المشروبات

SIGNATURE MOCKTAILS: 25 كوكتيالت خاصة: 

STRAWBERRY LEMONADE ليموناضة الفراولة
Combination of fresh strawberries, lemon juice 

and craft soda.

كوكتيل الفراولة الطازجة وعصير الليمون والصودا 

SPARKLING MINT 
PINEAPPLE LEMONADE

عصير ليمون بالنعناع واألناناس المنعش

Freshly squeezed lemon juice combined with 

subtly sweet pineapple juice and aromatic mint.

عصير الليمون الطازج مع عصير األناناس الحلو والنعناع العطري.

BLUE SKY LEMONADE عصير الليموناضة بنكهة بلو سكاي 
Freshly squeezed lemon juice with grated ginger 

roots, blue curacao and lemonade.

عصير الليمون الطازج مع جذور الزنجبيل المبشورة مع نكهة بلو 
كوراكو والليموناضة.

SMOOTHIES: 25 العصائر السموذي 

GO GREEN القنبلة الخضراء 
Loaded with creamy avocado, fresh spinach, 

pineapple juice and young, green coconut water.

عصير غني باألفوكادو الكريمي والسبانخ الطازجة وعصير األناناس 
وماء جوز الهند الناضج واألخضر.

BELGIAN DARK CHOCOLATE 
BERRY 

عصير التوت بالشوكوالتة البلجيكية 
الداكنة

Rich, chocolatey smoothie with fresh mixed  

berries and soya milk.

عصير سموذي غني بالشوكوالتة مع التوت المشكل الطازج وحليب 
الصويا.

CANTALOUPE & MINT عصير الشمام والنعناع 
Fresh cantaloupe, banana with coconut 

water, mint and  almond milk

الشمام الطازج والموز مع ماء جوز الهند والنعناع وحليب اللوز

STRAWBERRY AVOCADO عصير الفراولة واألفوكادو
Low carb smoothie loaded with fresh 

strawberry, banana, creamy avocado, honey 

and  skimmed milk.

عصير قليل الكربوهيدرات غني بالفراولة الطازجة والموز 

واألفوكادو الكريمي والعسل والحليب الخالي من الدسم.

MANGO PASSION عصير المانجو وفاكهة زهرة اآلالم 
Freshly squeezed mango juice with passion fruit, 

figs and almond milk.

عصير المانجو الطازج مع فاكهة زهرة اآلالم والتين وحليب اللوز.

40

40

40

40
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CHEF’S GARDEN ICED TEAS  25 الشاي المثلج من حديقة الطاهي 

 LEMON & LAVENDER الليمون والالفندر والروزماري والخوخ  
 ROSEMARRY & PEACH التوت والكركديه والنعناع   
 BERRY HIBISCUS & MINT زهر الخمان وشاي إيرل جراي   
 ELDERFLOWER & EARL GREY الشاي المثلج بنكهة التوت البري والنعناع   
 BLUEBERRY MINT ICE TEA الشاي المثلج بنكهة الموالح   
 CITRUS ICE TEA

FRESH JUICES 25 العصائر الطازجة 
Fresh juice is based on season. Please ask you 

server for all the available options.

العصائر الطازجة تعتمد على الموسم. يرجى االستفسار من النادل عن 
جميع الخيارات المتاحة.

STILL WATER المياه المعدنية 
 AL-RAYYAN 1.5 LT  10 يان 1.5 لتر  مياه الر  
 AL RAYAAN 330 ML  3 يان 330 مل  الر  
 AL RAYYAN ELEGANT 250 ML 7 يان إيليجانت 250 مل مياه الر  
 AQUA PANNA 1 LT  22 مياه أكوا بانا  

SPARKLING WATER المياه الفوارة 
 SAN PELLEGRINO 1LT 25 ينو 1 لتر  مياه سان بيليغر  
 SAN PELLEGRINO 250ML  15 ينو 330 مل  مياه سان بيليغر  

COFFEE  القهوة
All coffees are also available as iced coffees ا في شكل قهوة مثلجة 

ً
    جميع أنواع القهوة متوفرة أيض

 ESPRESSO   18     قهوة اسبريسو 
 DOUBLE ESPRESSO  22     قهوة اسبريسو مزدوجة 
 CAPPUCCINO  20     كابتشينو
 CAFÉ LATTE  20     كافيه التيه 
 MACCHIATO  18     الماكياتو
 FRENCH PRESS 16     قهوة فرنسية 

TEAS & HERBAL TISANES  25 الشاي واألعشاب 

 ENGLISH BREAKFAST     شاي إنجليش بريك فاست 
 JASMINE GREEN     شاي جاسمين جرين
 ROSE BUDS     براعم الزهور 
 DARJEELING FIRST FLUSH     شاي دارجيلنغ القطفة األولى 
 BERRY HIBISCUS     كركديه التوت 
 CHAMOMILE     البابونج 
 EARL GREY     شاي إيرل جراي 
 HONEY GINGER     الزنجبيل بالعسل 
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