


MOUTABEL

COLD MEZZEH 
HUMMUS (V) 40
Velvety puree of freshly boiled chickpeas, tahini sauce

MOUTABEL (V) 40
Hearty dip of grilled eggplant with tahini sauce

TABOULEH (V) 40
Salad of finely chopped parsley and mint with fresh 
tomatoes, burghul, olive oil and lemon

FATTOUSH SALAD (V) 40
Tomato and cucumber salad, fresh herbs, olive oil, vinegar, 
pomegranate sauce with toasted Arabic bread

WARAK ENAB BIL ZAITE (V) 40
Traditional vine leafed  parcels stuffed with
seasoned rice, tomato, mint, parsley

LABNEH WITH MINT (V) 40
Drained yogurt with mint and a drizzle of olive oil

BABA GHANOUSH (V) 40
Dip of roasted eggplant with onion, tomato,
parsley and mint

MUHAMMARA (V) 40
A combination of bread crumbs, walnuts, olive oil, pome-
granate syrup and  sesame seeds

HUMMUS

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

Full Board/Half Board Supplement
* Additional QAR 30.00, ** Additional QAR 60.00 *** Additional QAR 90.00

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.

VEGAN

VEGAN



HOT MEZZEH 
HUMMUS WITH MEAT (N) 50 
Chickpeas dip with minced lamb and pine seeds
 
MEAT KIBBEH (N) 50 
Deep fried kibbeh, lamb, onion, pine seed 

CHEESE ROLL 40 
Spring roll stuffed cheese and deep fried 

GRILLED HALLOUMI CHEESE (V) 45 
Halloumi cheese grilled, served with tomato, 
cucumber and black olives

RAS ASFOUR (N) 80 
Beef cube cuts sautéed with onion and mushroom
 
CHICKEN LIVER (N) 40 
Pan fried chicken liver flavored with pomegranate 
syrup Garlic lemon  

BATATA HARRA 40   
Crispy potato cubes sautéed with garlic, coriander, 
lemon juice and chili 

FRIED CALAMARI 65*   
Deep fried calamari rings with creamy lemon 
butter dressing   

MOTAFA CHICKEN WINGS 50  
Delicious grilled chicken wings drizzled with 
tomato and lemon sauce 

ROBYAN PROVINCIAL 75*   
Fried shrimps marinated with lemon coriander sauce

ARAYEES 70  
Minced lamb with onion, tomato, mint, parsley, chili, 
coriander and pine nuts in grilled Arabic bread, 
served with yoghurt, tahini sauce   

LAHEM BAJEEN (N) 70 
Minced lamb topped on a baked thin dough 
served with yogurt 

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

Full Board/Half Board Supplement
* Additional QAR 30.00, ** Additional QAR 60.00 *** Additional QAR 90.00

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.



BABA
GHANOUSH

GRILLED LOBSTER

ROBYAN
PROVENCAL

SEAFOOD
SOUP

MOTAFA
CHICKEN

WINGS



SOUP
SEAFOOD SOUP 80 
Indulge in a hot, hearty bowl of seafood soup tonight.
Special clear seafood  soup full of fabulous eastern 
flavor’s

LENTIL SOUP 50 
Puree of red lentil, onion and garlic soup served with 
toasted Arabic bread

CREAMY CHICKEN MUSHROOM SOUP 55
Chicken, mushroom, onion and garlic blended with 
fresh cream sauce

FROM THE SEA
Select your fresh fish from the chef’s counter 

GRILLED LOBSTER 385*** 
With garlic and lemon juice or cooked with creamy 
mushroom (Thermidor) served with steamed rice

RUBYAN MASHWI 210** 
Grilled shrimps with garlic and lemon juice with 
basmati white rice

RUBYAN MAQLI 210**
Fried shrimps with garlic, capers and mayonnaise
dip with French fries 

SEA BASS FILLET WITH HARRA SAUCE 140 
Grilled and roasted sea bass fillet stuffed with onion 
garlic, tomato, chili, coriander, served with tahini 
sauce and basmati white rice

FISH SAYADIEH (N) 135**
Grilled fish served with Sayadieh rice and tahini sauce 

LEBANESE FISH TAJEEN (N) 135**
Grilled Hamour fillet served with tahini sauce and 
garlic olive oil 

SHRIMPS SALONA  190**
King shrimps cooked in a thick sauce

BABY HAMMOUR 160

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

Full Board/Half Board Supplement
* Additional QAR 30.00, ** Additional QAR 60.00 *** Additional QAR 90.00

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.

VEGAN



SEAFOOD PLATTER

LAHEM
BAJEEN

MUHAMMARA

SPECIAL SEAFOOD PLATTER 450***
FOR TWO PERSONS

Grilled prawns, Hamour fillet, grilled lobster, 
fried calamari with steamed seasonal vegetables 
and basmati white rice
 
SPECIAL SEAFOOD PLATTER 225**
FOR ONE PERSON

Grilled prawns, Hamour fillet, grilled lobster, 
fried calamari with steamed seasonal vegetables 
and basmati white rice 

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

Full Board/Half Board Supplement
* Additional QAR 30.00, ** Additional QAR 60.00 *** Additional QAR 90.00

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.



FROM THE CHARCOAL GRILL 
Al NAHHAM MIXED GRILL 250***
FOR TWO PERSONS
A combination of lamb kebab, lamb kofta, shish 
taouk, arayes, lamb chops, onion with sumac 

Al NAHHAM MIXED GRILL 175**
FOR ONE PERSON 
A combination of lamb kebab, lamb kofta, shish 
taouk, arayes, lamb chops, onion with sumac 

LAMB CHOPS 195** 
Grilled marinated lamb chops grilled vegetables

SHISH TAOUK 125 
Cubed chicken marinated in garlic and lemon 

KEBAB HALABI 125
Minced lamb with parsley and onion 

SHISH KEBAB 150 
Cubed lamb marinated in olive oil and Arabic spices 
with French fries

MUSHROOM KABAB 155
Grilled mushroom kabab mixed with cheese and 
Truffle oil 
 
EGGPLANTS KABAB 155 
Grilled eggplants kabab served with grilled vegetables 
and yogurt 

KABAB AL NAHHAM 155
Lamb kabab served with lahem ajeen and yogurt 

KEBEB KHESHKASH (N) 155
Minced spicy lamb served with grilled tomato sauce 

KEBAB
AL NAHHAM 



MIXED
GRILL

RAS ASFOUR

LAMB OUZI

CHEESE ROLL

LEBANESE
FISH TAJEEN



LAMB OUZI (N) 150
Lamb shank served with oriental rice and yogurt 

LAMB KABSEH RICE (N) 150
Lamb and basmati rice cooked with tomato, onion, 
carrots, capsicum and  assorted oriental spices

CHICKEN MACHBOOS RICE (N) 125
Chicken cooked with tomato, ginger, garlic, onion, 
oriental spices, rice and  pine seeds 

WHITE RICE 25 
Basmati white rice cooked with herbs

VEGETABLE SALOONA 80 
Mixed vegetable stew with Arabic spices and tomatoes

BURGHUL BI BANADOURA 80 
A Lebanese vegetarian dish made of bulgur, 
tomatoes and onions, usually served with yoghurt 

SIGNATURE DISHES 
KIBBEH BEL LABAN (N) 150
Meat kibbeh cooked with yogurt sauce served with 
steamed rice

DAOUD BASHA (N) 150
Meatballs cooked with tomato sauce and onion served 
with steamed rice KIBBEH BEL LABAN

VEGAN

VEGAN

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

Full Board/Half Board Supplement
* Additional QAR 30.00, ** Additional QAR 60.00 *** Additional QAR 90.00

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.



DESSERT
ASHTA BEL ASAL (N) 50
Traditional Lebanese fresh cream with honey and
pistachos

CHEESE KUNAFA (N) 65
Kunafa traditional version of cheese with a topping
of rich semolina pastry and pistachio and syrup 

FAWAKEH MOSHAKELEH (N) 45
Seasonal sliced fresh fruit 

UMM ALI (N) 50 
Baked pastry and milk pudding with pistachio
and raisins 

MUHALABIEH (N) 45
Milk, corn flour, rose water, pistachio, coconut 

ORIENTAL DELIGHT (N) 55
Crunchy pistachio, orange and date compote
with Arabic coffee

FRUIT PLATTER 45
Freshly-cuts fruits

CHEESE
KUNAFA

VEGANVEGAN

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.



OUR SIGNATURE MOCKTAILS
AL JALLAB FRAPPE (N)  45
Jallab Syrup, Lime, Raisins, Pine Nuts

SHANINA  40
Milk, Yoghurt, Water, Salt, Lemon

KARKADE SPECIAL  40
Hibiscus Flower, Sweet and Sour,
Rose Water, Mint

AL NAHHAM SONG  50
Watermelon, Rose water, Mint, Lemon,
Sugar Syrup

WARD AL LAYMOUN  40
Rose Water, Sugar Syrup, Lemon

AHLANWASAHLAN  50
Dates, Banana, Vanilla Ice Cream, Honey, Yoghurt

MOJITO  50
Choose a flavor: Classic, Ginger,
Basil, Strawberry or Peach

BERRY FIZZ  50
Lime, Lemonade, Mixed Berries, Sugarcane Syrup

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.



FRESH JUICE
Orange, Carrot, Watermelon,
Lemon Mint  45
Apple, Mango, Avocado,
Strawberries & Pineapple  50

OUR PREMIUM CHOICES
LEMONADE  40
Choose a flavor: Bubble Gum, Mint,
Basil, Rosemary or Mixed Berries

SMOOTHIE  45
Mango, Banana or Avocado

ICED TEA  40
Lemon or Peach

ICED COFFEE  40
Caramel, Hazelnut or Vanilla

MILKSHAKE  45
Vanilla, Chocolate or Oreo

KID’S SPECIAL MOCKTAIL  45
Orange Juice, Mango Juice, Pineapple Juice,
Lemon, Grenadine

(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

Sparkling
Voss 800 ml  55
San benedetto 500ml 30
San benedetto 1L 40

SOFT DRINKS  25
Coca Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, Diet
Sprite, Ginger Ale, Tonic Water, Soda Water

ENERGY DRINKS  40

WATER
Still
Voss 800 ml  55
San benedetto 500ml 30
San benedetto 1L 40

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.



(V) Vegetarian (N) Contains nuts | All prices are shown in Qatari Riyal
Please inquire with the restaurant team if you have any dietary restrictions, allergies, or special considerations.

HOT SELECTION

COFFEE

ESPRESSO  30
DOUBLE ESPRESSO  35
AMERICAN COFFEE  35
CAPPUCCINO  35
CAFÉ LATTE  35
ESPRESSO MACCHIATO  35
LATTE MACCHIATO  35
MOCHACCINO  40
HOT CHOCOLATE  40
TURKISH COFFEE  35

TEA

DARJEELING  35
BRILLIANT BREAKFAST  35
THE ORIGINAL EARL GREY  35
GREEN TEA WITH JASMINE  35
PEPPERMINT TEA  35
CHAMOMILE TEA  35
MOROCCAN MINT GREEN TEA  35

VEGAN
Gluten Free.         Vegan.           Locally Sourced.



ل متّبَ

المازة الباردة
حمص  (ن) ٤٠

حمص مطحون مع صلصة الطحينة

ل  (ن) ٤٠ متّبَ
الباذنجان المشوي مع صلصة الطحينة

 تبولة (ن)٤٠
 سلطة من البقدونس المفروم والنعناع مع طماطم

طازجة، برغل، زيت زيتون وعصير ليمون

 فّتوش (ن) ٤٠
 سلطة طماطم وخيار، أعشاب طازجة، زيت زيتون، خل،  

دبس رمان مع قطع من الخبزالمحمص
 

  ورق عنب (ن) ٤٠
ورق عنب على الطريقة التقليدية محشو بالخضار و األرز

   لبنة بالنعناع (ن) ٤٠
لبنة مع النعناع منقوع بزيت الزيتون 

 بابا غنوج (ن) ٤٠
 باذنجان مشوي مع البصل و الطماطم و البقدونس و

النعناع
 

    المحمرة (ن) ٤٠
  مزيج من الخبز المحمص ، والجوز، وزيت الزيتون،

صلصة الرمان، والسمسم

حمص

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب

جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي

نص آقامة او آقامة كاملة
   لالضافة كل نجمة ب ٣٠ ريال  نجمتين ٦٠ ريال ٣ نجمات ٩٠ ريال

VEGAN

VEGAN

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري



المازة الساخنة
 حمص باللحمة (م) ٥٠

حمص مع لحم الخروف المفروم والصنوبر

الكبة المقلية (م) ٥٠
 لحمة بصل صنوبر و برغل

رقاقات الجبنة ٤٠
عجينة روقاقات محشوة في الجبن و مقلية

جبنة حلومي مشوية ٤٥
 جبنة حلومي مشوية تقدم مع طماطم،خيار وزيتون

أسود

 راس العصفور(م) 80
 قطع من لحم  البقر مطبوخ مع البصل والفطر

وصلصة الدمي غالس

كبدة دجاج (م) ٤٠
قطع كبدة الدجاج المفروم مقلية بصلصة الرمان 

 بطاطا حارة ٤٠
 مكعبات البطاطا المقلية  مع الثوم والكزبرة والفلفل

الحار مطفى بعصير الليمون

كاليماري مقلي *٦٥
حلقات كاالماري المقلية مع صلصة الليمون بالكريمة

  مطفى اجنحة الدجاج ٥٠
 طبق أجنحة الدجاج الشهية مشوية مع صلصة 

الطماطم والليمون

 الروبيان بروفنسيال *٧٥
الجمبري المقلي المتبل مع صلصة الليمون والكزبرة 

 عرايس 70
 لحم خروف مفروم مع البصل، الطماطم، نعناع، 

بقدونس، فلفل حار، كزبرة وصنوبر
في خبز عربي مشوي مع اللبن وصلصة الطحينة 

لحم بعجين  (م) 70
 صفيحة لحم الغنم المفروم مع الخضار يقدم مع

الزبادي

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب

جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي

نص آقامة او آقامة كاملة
   لالضافة كل نجمة ب ٣٠ ريال  نجمتين ٦٠ ريال ٣ نجمات ٩٠ ريال

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري



بابا غنوج

الروبيان
 بروفنسيال 

شوربة مأكوالت
بحرية 

مطفى
 اجنحة الدجاج 

كركند مشوي

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب

جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي

نص آقامة او آقامة كاملة
   لالضافة كل نجمة ب ٣٠ ريال  نجمتين ٦٠ ريال ٣ نجمات ٩٠ ريال

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري



 الشوربات
شوربة مأكوالت بحرية ٨٠

 شوربة المأكوالت البحرية  مطبوخ  مع النكهات
الشرقية الرائعة

شوربة عدس ٥٠
 شوربة عدس أحمر مطبوخ مع البصل والثوم يقدم مع

قطع محمصة من الخبز العربي

شوربة الفطرو الدجاج ٥٥
 الفطر األبيض المطبوخ مع  قطع الدجاج والبصل

والثوم مع صلصة الكريمة

 من خيرات البحر
يمكنك آختيار النوع المفضل لديك من السمك الطازج

 كركند مشوي ***٣٨٥
 كركند مع الثوم وعصير الليمون مع األرز المطهو على

البخار

روبيان مشوي  **٢١٠
روبيان مشوي مع الثوم وعصير الليمون

 روبيان مقلي  **٢١٠
روبيان مقلي مع الثوم وصلصة ثمار البحر والمايونيز

 فيليه السيباس مع الصلصة الحارة  ١٤٠
 فيليه سيباس مشوي أو محمر محشو بالبصل،الثوم، 

الطماطم، الفلفل الحار والكزبرة
 

سمك   مع ارز الصيادية **١٣٥
سمك مشوي مع ارز الصيادية و صلصة الطحينة

طاجن السمك  اللبناني **١٣٥
 سمك الهامور مشوي يقدم مع صلصة الطحينة و

   الثوم والكزبرة

 صالونة الربيان **١٩٠
 ربيان مطبوخ مع صلصة الطماطم و البصل الثوم و

 االعشاب

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب

جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي

نص آقامة او آقامة كاملة
   لالضافة كل نجمة ب ٣٠ ريال  نجمتين ٦٠ ريال ٣ نجمات ٩٠ ريال

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري



  طبق مأكوالت بحرية

  لحم بعجين

المحمرة

طبق مأكوالت بحرية خاص   2 شخص ***٤٥٠
 روبيان مشوي، فيليه هامور مشوي، كركند، كالماري

 مقلي  مشوي مع خضار موسمية
 ارز ابيض

طبق مأكوالت بحرية خاص 1 شخص **٢٢٥
 روبيان مشوي، فيليه هامور مشوي، كركند، كالماري

 مقلي  مشوي مع خضار موسمية

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب

جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي

نص آقامة او آقامة كاملة
   لالضافة كل نجمة ب ٣٠ ريال  نجمتين ٦٠ ريال ٣ نجمات ٩٠ ريال

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري



من المشوى
  مشاوي النهام المشكله 2 شخص ***٢٥٠

 مشاوي مشكلة من كفتة كباب ، شيش كباب ، شيش
 طاووق، العرايس، ريش والبصل السماق

  مشاوي النهام المشكله 1 شخص **١٧٥
 مشاوي مشكلة من كفتة كباب ، شيش كباب ، شيش

 طاووق، العرايس، ريش والبصل السماق

 ريش الخروف **١٩٥
 ريش الخروف متبلة ومشوية تقدم مع الخضار

المشوية

 شيش طاووق ١٢٥
  مكعبات دجاج متبلة بالثوم والليمون المشوية

 
 كباب حلبي ١٢٥

 لحم خروف مفروم مع البقدونس والبصل

  شيش كباب  ١٥٠
مكعبات لحم الغنم متبلة بالثوم والليمون ومشوية

 كباب مع الفطر ١٥٥
 كباب مخلوط مع الجبن و زيت الكما وحبات الفطر

المشوي يقدم مع الخضار و الزبادي

 كباب الباذنجان ١٥٥
 لحم الغنم مفروم و مشوي مع الباذنجان يقدم مع

الخضار المشوية والزبادي

كباب النهام ١٥٥
 ا600 غرام من لحم الغنم يقدم مع اللحم بعجين والزبادي

كباب خشخاش (م) ١٥٥
 كرات من لحم الخروف مفروم ومتبل مع صلصة

 طماطم الحارة

كباب النهام



راس العصفور

 مشاوي
 المشكله

اوزي اللحم

رقاقات الجبنة

طاجن السمك
اللبناني  



اوزي اللحم (م) ١٥٠
 لحم الغنم يقدم مع االرز الشرقي والزبادي

أرز كبسة باللحم (م) ١50
أرز بسمتي مطهو مع الطماطم، البصل، الجزر

الفليفلة مع تشكيلة من التوابل الشرقية

أرز مكبوس بالدجاج (م) ١25
طماطم، زنجبيل، ثوم، بصل، توابل شرقية

أرز وصنوبر

     أرز بسمتي االبيض ٢٥
ارز مطبوخ على البخار مع اعشاب

  صالونة خضروات  80
 خضار طازجة مطبوخة مع صلصلة الطماطم و

التوابل العربية

 بندورة مع برغل 80
 برغل بالطريقة اللبنانية التقليدية مع الطماطم و

    البصل ويقدم مع الزبادي

أطباق المميزة
      كبة بالبن(م) ١50

 الكبة اللحم المطبوخ في صلصة الزبادي يقدم مع
األرز االبيض

داوود باشا (م) ١50
 كرات اللحم المطبوخ في صلصة الطماطم والبصل

تقدم مع األرز االبيض
كبة بالبن

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب

جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري

VEGAN

VEGAN



قشطة بالعسل (م) ٥٠
 القشدة الطازجة اللبنانية التقليدية مع العسل

والفستق

كنافة بالجبنة (م) ٦٥
الكنافة بالجبنة المحالة  مع الفستق

 الفواكة المشكلة ٤٥
تشكيلة من الفواكة الموسمية المقطعة

أم علي (م) ٥٠
 عجينة بيف باستري مخبوزة مع الحليب المحلى مع

الفستق والزبيب

مهلبية (م) ٤٥
 حليب مطبوخ مع نشاء الذرة ماء الورد فستق جوز

 الهند

بهجة شرقية (م) ٥٥
 فستق مقرمش ، برتقال ، كومبوت التمر مع قهوة

عربية

كنافة بالجبنة

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب
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كوكتيالت مميزة
جالب فرابي (م) 45

جالب, ليمون حامض , زبيب , مسكسرات صنوبر

شنينة 40
لبن , ملح ,ليمون

كاركادية 40
ورق الكاركادية, السكر,مائ الورد,نعناع

أغنية النهام 50
بطيخ,ماء ورد,نعناع , شراب الورد,ليمون

ورد الليمون 40
ماء الورد , السكر , شراب الورد , ليمون

أهال وسهال50
التمر, الموز , فانيال ايس كريم , العسل , اللبن

موهيتو 50
 أختر نكهتك المفضلة: زنجبيل , ريحان , الفراولة ,

الخوخ

فوار التوت 50
الجير , عصير ليمون , التوت , شراب قصب , السكر

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.
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عصير طازج 50
جزر , برتقال , ليمون ونعنع 45

تفاح , مانجو , فراولة , أناناس 50
أفاكادو و بطيخ 45

 أختيارات مميزة
ليموناضة طازجة 40

نعناع , الريحان , أكيل الجبل , التوت
سموتي 45

 مانجا او موز او أفوكادو
الشاي المثلج 40

الليمون او الخوخ
القهوه المثلجة 40

 الكارميل او الهازل نات او الفانيال
مليك شيك 45

 الفانيال او الشوكالتة او األوريو
لألطفال 45

 عصير برتقال أو عصير المانجا أو عصير األناناس أو عصير
الرمان

 
 المياة المعدنية

 عادي
فوس 800  مل 55

بينيديتو 500 مل 30
بينيديتو 1000 مل 40

فوارة
فوس 800  مل 55

بينيديتو 500 مل 30
بينيديتو 1000 مل 40

مشروبات غازية 25
 كوكا كوال , دايت كوال , فانتا , سبرايت , دايت سبرايت,

 زنجبيل , مياة تونك , مياة صودا

مشروبات الطاقة 40

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.
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 التشكلية الساخنة
قهوة

أسبرسو 35
دبل اسبرسو 35

قهوة امريكية 35
كافية التية 35

اسبريسو ماكياتو 35
موكاتشيتو 35

قهوة تركية 35

 شاي

دارجيلنغ 35
بريليينت بركفاست 35

ايرل غراي األصلي 35
شاي بالنعناع 35
شاي البابونج 35

شاي مغربي بالنعناع األخضر 35

٠(ن) نباتي (م) يحتوي على مكسرات.
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