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IN-ROOM DINING MENU
Relax in the comfort of your room and savor a selection of tasty dishes from our In Room 
Dining menu. Whether it’s a wholesome breakfast, a mouth-watering light lunch or a romantic 
gourmet dinner served on your balcony, our In Room Dining team will deliver the very best food 
and drink service right to your room. 

Using only the finest ingredients in our freshly prepared culinary delights, our menu offers 
something to satisfy every appetite.
In addition to international favourites from around the world, such as Caesar salad, juicy steaks 
and deliciously tempting desserts, try modern twists on traditional dishes, combining familiar 
flavours with new ingredients, all complemented by indulgent beverages from our extensive list. 

In Room Dining is available 24 hours, seven days a week

Call In Room Dining on 5151 or 5152 for more details.
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BREAKFAST SET MENU
(SERVED 24 HOURS)

AMERICAN BREAKFAST  160
BAKERY BASKET (G, D) 
Selection of Viennoiseries and white or brown toast. Served with butter, selected preserves and honey

TWO FRESH FARM EGGS PREPARED TO YOUR LIKING 
Served with grilled tomatoes, hash brown potatoes, sautéed mushrooms, chicken sausage and asparagus 

YOUR CHOICE OF CEREAL (G,D)
Dr. Bircher’s muesli, Cornflakes, All bran, Honey smacks or Rice krispies. Served with full cream, soy milk or yoghurt 

FRESHLY SLICED SEASONAL FRUITS 

YOUR CHOICE OF FRESH JUICE 
Orange, pineapple, watermelon or apple 

CHOICE OF COFFEE, HOT CHOCOLATE, TEA OR HERBAL INFUSION

ARABIC BREAKFAST 160
SHAKSHOUKA 
Scrambled eggs in chunky tomato sauce, onions and cumin

FOUL MEDAMES
Broad beans with chili, garlic, onion, tomato and olive oil

GRILLED HALLOUMI (D)
Grilled Middle Eastern cheese with olive oil

HUMMUS

LABNEH (D)
Served with tomato, cucumber & olives arabic bread (G)

FRESHLY SLICED SEASONAL FRUITS 

YOUR CHOICE OF FRESH JUICE
Orange, pineapple, watermelon or apple

CHOICE OF COFFEE, HOT CHOCOLATE, TEA
OR HERBAL INFUSION

ASIAN BREAKFAST  150
ASIAN BOWL
Rice, wok beef with bok Choy and kimchi

OR

MASALA OMELETTE OR BHURJI
Aloo paratha, vegetable curry, yoghurt (D), pickle

OR

CHINESE CHICKEN NODDLE SOUP
Chicken broth, Chinese noodle, Hard boiled egg, beansprout, coriander leaves

FRESHLY SLICED TROPICAL FRUITS

CHOICE OF COFFEE, GREEN TEA OR INDIAN MASALA TEA
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VEGAN BREAKFAST  150
SCRAMBLED TOFU (V)
Fresh tomato, baked beans, sauté potatoes roasted cherry tomato, avocado
Quinoa & Broccoli ‘Upma”

FRESHLY SLICED SEASONAL FRUITS

QUINOA AND BROCCOLI UPAMA

YOUR CHOICE OF FRESH JUICE
Orange, pineapple, watermelon or apple

CHOICE OF GREEN TEA OR HERBAL INFUSION 

ALA CARTE BREAKFAST
TWO LOCAL FARM EGGS   90
Your choice of fried, poached, boiled, omelet or scrambled egg served with grilled tomato, 
sautéed mushrooms, hash brown potatoes, chicken sausages and green asparagus

EGGS BENEDICT (G)     95
Two poached eggs on toasted english muffin and turkey bacon topped with Hollandaise sauce 
Served with green asparagus and cherry tomatoes
Variations:- Smoked salmon, Spinach

PORTOBELLO ROAD (G)    85
Two poached eggs on toasted brioche (G)
Baked Portobello mushroom, wilted spinach, capsicum and onion 
Served with Hollandaise sauce

NEWYORK (D,S)     95
Soft scrambled eggs, Smoked Salmon
Toasted Bagel | Cream cheese, cherry tomato, mushroom, hash brown

BOOST YOUR PROTEIN    75
Egg white omlette or scrambled 
Served with asparagus, roasted cherry tomatoes and quinoa

SIDE DISHES
BAKED BEANS    30

HASH BROWN    30

CHICKEN / BEEF SAUSAGES  40

BEEF BACON    40

TURKEY BACON    40

SAUTÉED MUSHROOMS   30

SMOKED SALMON   40

KIDS BREAKFAST   
KIDS PANCAKES WITH NUTELLA (G,D) 40

MINI FRESH FRUIT SALAD 40

SCARMBLED EGG, TURKEY BACON ON TOAST (D) 40

BAKED BEANS WITH CHICKEN SAUSAGE  40

GRANOLA, BERRY & YOGHURT (D)  50
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BREAKFAST FAVORITES
DRY CEREALS (G, D)    45
Choose one from corn flakes; coco pops, frosties, honey smacks, rice krispies or 
served with full cream, skimmed, low fat or soy milk

BIRCHER’S MUESLI (D,N)   45
Overnight soaked rolled oats, cream, nuts, apple, yoghurt, honey, berries, almond flakes

HOMEMADE GRANOLA (N,D)   55
Served with plain yoghurt

COUNTRY STYLE PORRIDGE (D)   40
Hot porridge prepared with full cream milk, soy milk or water

YOGHURT   40
Natural or fruit (D)    

CHEF’S SELECTION COLD CUTS   95
Served with freshly baked bread and condiments

CHEF’S SELECTION OF ARTISANAL CHEESE (N,D,G)  110
Selection of soft and hard cheese, nuts and crackers 

FROM THE GRIDDLE
BELGIAN WAFFLES (G,D)    80
Maple syrup, fresh berry compote

SWEET MORNING FRENCH TOAST (G, D)  80
Cinnamon flavor, icing sugar, maple syrup, berries

BANANA NUTELLA PANCAKES (G, D)  80
Maple syrup, fresh berries

CREPES WITH NUTELLA (G, D)   80
Fresh berries

FROM THE OVEN
BREAD BASKET (G)     50
Selection of bread rolls served with butter.

BAKERY BASKET (D,G)     55
Selection of Viennoiseries and toast
All served with butter, selected preserves and honey

APPITIZERS
SELECTION OF HOT MEZZE (G,N,D)   110
Cheese sambosek(G), Spinach fatayer(G), Lamb kibbeh(N) and Cheese rakakat(D)
Served with Arabic bread(G)

SELECTION OF COLD MEZZE (G)   95
Hummus, Baba ghanoush, Fattoush (G), Tabouleh
Served with Arabic bread(G)

HOT SNACKS PLATTER (G, D)    130
Vegetable spring roll, Cocktail samosa, Mozzarella stick and Spicy potato wedges

BAKED FETA CHEESE (N, D)    110
Honey, roasted almond

BBQ CHICKEN WINGS SWEET POTATO FRIES  80
With spicy mango salsa
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CHEF’S GARDEN
CLASSIC CAESAR SALAD (D,G,S)    85
Romaine lettuce, croutons (G), anchovies(S) and parmesan (D) shavings

WIith
Cajun chicken strips 105
Grilled tiger prawns (S) 120

HARVEST SALAD (D,N)    75
Mesclun salad leaves, sliced apples, berries, bell peppers, cherry tomatoes, walnuts, blue cheese

CURLEY KALE AND PRAWNS SALAD (N)  95
Pine nuts, pomegranate, cherry tomatoes, prawns, roasted pumpkin, compressed strawberry

TOMATO AND BOCCONCINI SALAD (D,N)  95
Cherry tomato, avocado, bononcini cheese, rocket leaves, pesto, pine nuts

VITALITY SALAD (V)    90
Sugar snap, mango, avocado, organic green, sun flower seed, black olive citrus dressing

BLACKENED TUNA NICOISE (S)   115
Cajun spiced tuna, egg, potato, green beans, cherry tomatoes, frisse, black olive 

SCOOPS OF SOUP
LENTIL SOUP (V)  70
Arabic lentil soup, pita croutons, cumin powder, 
lemon wedges and chopped coriander

TOMATO SOUP (V,D)  70
Garlic croutons, Mozzarella and pesto

TOM YUM GOONG (S)  85
Traditional Thai spicy soup with prawns and lemongrass

 

ITALIAN LOVER’S PIZZA
MARGHERITA PIZZA (D,G,V) 90
Mozzarella and tomato sauce

FRUTTI DI MARE (S,D,G)  125
Mozzarella, mixed seafood and tomato sauce

POLLO EL FUNGI (D, G)  95
Mozzarella, chicken, mushrooms and tomato sauce

DIAVOLA (D,G)   105
Tomato sauce with mozzarella and spicy beef salami

BEST OF MIDDLE EASTERN
LAMB CHOP MUTAFA   160
Mushroom, lemon, coriander and steam rice

CHICKEN MANDI (N)   160
Chicken cooked with Arabic spices and rice.

SAMAK HARRA (N)   150
Pan seared hamour fish with tomato sauce served with steamed rice

ARABIC MIXED GRILL   350
Lamb chop, beef kebab, shish Taouk, lamb kofta served with grilled vegetable, 
saffron rice, hara sauce (N) & garlic sauce

(FROM 1.00 PM TO 10.00 PM)
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TASTE OF INDIA
BIRIYANI (N,D)
Served with raita, pickle and pappad
Chicken   160
Prawns   160
Lamb    160
Vegetable  120

BUTTER CHICKEN (N,D)  125
Braised chicken in creamy tomato sauce served with basmati rice

PANEER BUTTER MASALA (N,D)  95
Homemade cottage cheese cooked in a creamy tomato gravy served with basmati rice

DAL MAKHANI (D)   80
Creamy black lentils and kidney beans slowly cooked over the tandoor, served with basmati rice
All our dishes are served with plain basmati rice, pickle, poppadum, Raita

DISCOVERY OF ASIA  
THAI GREEN CHICKEN CURRY  125
Lemongrass, kaffir lime, ginger, coconut milk, coriander, served with jasmine rice

NASHI GORENG (S,G )   125
Indonesian stir-fried rice with sambal sauce, chicken and shrimp, Sunny-side-up egg, 
prawn crackers (G), condiments

KOREAN STYLE CRISPY BEEF (S)  140
Served with steam rice and Kimchi

BREAD LOVER’S CORNER
BEEF BURGER (G, D)  115
200 grams U.S. beef burger with cheese, tomato, onion, gherkins and beef bacon

HONEY MUSTARD CHICKEN BURGER (G,D)  95
Grilled chicken, emmental cheese, avocado, tomato, turkey bacon, 
Lettuce lemon-honey mustard mayonnaise

ANANTARA CLUB SANDWICH (G,D) 95
Brioche toast bread, grilled chicken breast, fried egg, turkey bacon, iceberg lettuce and tomato

FALAFEL WRAP (V)  85
Fried falafel, tahini sauce, pickles, red onion and lettuce

All sandwiches are served with french fries or mixed green salad

PASTA DALL’TALIA
MAKE YOUR OWN PASTA

Choose one from following:
Spaghetti, Penne, Whole-wheat penne, Fettuccini

FUNGI (G,D)   90
Wild mushrooms and cream

BOLOGNESE (G,D)  95
Beef ragout, tomato and parmesan

ROSA (D,G)    95
Pink sauce with chicken

FRUTTI DI MARE (G,D)   120
Half lobster, calamari and prawns in tomato and basil sauce
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CHEF’S SIGNATURE 
TERIYAKI SALMON (S)   180
Garlic rice, wok vegetable and Wakame salad

CHIMICHURRI TIGER PRAWNS (S) 190
Spicy Baby Bok Choy | Crusted Green Peas | Carrots

FROM THE GRILL
All dishes are served with mashed potato | vegetables and sauce of your choice

Whole spring chicken 150
Brazil | 600gm | marinated with herbs and garlic
 
Black Angus Omaha  220
USA | 200gms   

Local Hammour Fillet (S)  180
200gms | marinated with lemon garlic & thyme  

King Prawns (S) 255
Vietnam | 500gms | Spiced with red chili-lemon grass  

Grilled lobster  395
Oman | 700 to 1000gms | marinated with herbs   

Seafood Mix Grill (S) 475
Grouper, salmon, calamari, half lobster, prawns  

SAUCES | CHOOSE ANY

Green pepper | Wild mushroom | Lemon butter sauce

SIDE DISHES

French fries  40

Steamed rice  35

Sautéed mushrooms 35 

Mashed potato   35

Steamed vegetables  35

Corn on the cob  35

WELLBEING DIET
FENNEL AND ORANGE SALAD (V) 80
Shaved fennel, orange segment, cherry tomatoes, asparagus, edamame, chives, citrus dressing

GLUTEN FREE PASTA WITH PESTO (V) 70
Tossed in olive oil and chunk of fresh vegetables

STIR-FRIED MEDITERRINEAN VEGETABLE (V) 70
With garlic and herbs rice
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LITTLE ONE’S MENU
Here’s what I like
ONE SLIDER (G, D) 50
Beef burger with cheese and fries 

TEENIE WEENIE (G)   50
Beef Hot dog, Dijon mustard, mayonnaise and fries

NUGGET ME (G)    50
Chicken Nuggets, ketchup, mayonnaise and fries

PASTA ZILLA (G,D)   45
Spaghetti, penne or macaroni with bolognaise sauce, cream sauce, tomato sauce

M & C (G,D)    45
Gratinated Macaroni with cheese sauce

CITY CHILD CHICKEN (D)   45
Grilled chicken, mashed potato, carrots, sweet peas

ABSOULTLY!  ICE CREAM (D)  30
Vanilla, chocolate or strawberry

SWEET MOMENT
WARM NUTELLA AND HAZELNUT CAKE 65
Served with whipped cream

NEW YORK CHEESE CAKE  60
Served with red berry sauce

UMM ALI    65
Baked pastry and milk pudding with pistachio

CHOCOLATE VARIATION   65
Chocolate mousse, chocolate macaroons and bitter chocolate cake

CRÉME BRÛLÉE    60
Rich custard with a layer of crunchy caramel

FRUIT SALAD    55
Pineapple, apple, banana and strawberry
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CLASSIC SELECTION

Classic Mojito  55
Choose your favorite flavor classic, ginger,
peach or strawberry

Virgin Colada  55
Choose your favorite flavor classic, strawberry 
and raspberry

SMOOTHIES

Fresh Avocadate  50
Dates, avocado, milk, honey and mint

Smooth Heaven  50
Vanilla syrup, fresh yoghurt and mango juice

MILKSHAKES

Banana Island Milkshake  50
Vanilla ice cream, bounty, milk, gummy bears and
banana syrup

Classic Milkshakes  50
Vanilla, chocolate or strawberry

Berry and Oats Shake 50
Vanilla, Oats, berries, cinnamon powder

Matcha Shake   50
Vanilla, matcha powder, milk, mint syrup

ENERGIZER

Aquarium    55
Red Bull, blue curacao, lemon juce

Berry Bull   55
Red Bull, Red berry, Strawberry and  lemon juce

LEMONADE

Fresh Lemonade  40
Fresh lemon juice, sugar syrup and soda water

Mixed Berry Lemonade  45
Mixed berries, fresh lemon juice, 
sugarcane syrup and soda water

FRESH JUICES
All our juices are freshly squeezed to order and
served without ice

Orange, apple or watermelon 50
Carrot, mango or pineapple  55

BEVERAGES
WATER
Still
San Benedetto 500 ml  35
San Benedetto 1000 ml  45
Voss 800 ml   60

Sparkling
San Benedetto 500 ml  35
San Benedetto 1000 ml  45
Voss 800 ml   60

SOFT DRINKS     30
Coca Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite,
Ginger Ale, tonic water, soda water.

ENERGY DRINKS    45

COFFEE    
Single espresso 35 
Double espresso  40
Americano  40
Turkish coffee  40
Arabic coffee  40
Cappuccino  40
Café latte  40
Decaffeinated coffee  40
Hot chocolate 40

BLACK TEA
Brilliant breakfast   40
The original earl grey  40

GREEN TEA
Green tea with jasmine  40
Moroccan mint green tea  40
Sencha green extra special  40
Peppermint tea   40

HERBAL TEA
Chamomile tea  40

FLOAVORED ICED TEA  
Peach Iced tea  40
Lemon Mint Iced Tea 40
Passion Fruit Iced Tea 45

SIGNATURE MOCKTAILS

Berry Fizz  45
Lime, lemonade, mixed berries and 
sugarcane syrup

Anantara Spa Blend  45
Fresh orange, pineapple, lemon, mint 
and honey
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To introduce Dining by Design, it is Anantara’s signature tailored private dining 
concept which offers the ultimate romantic dinner in pristine locations. We at 
Banana Island Resort Doha by Anantara invites our guests to choose from 
a collection of fine dining menus and exotic location within the Island. For an 
ultimate private dining experience.

Choose your dream location and we will create a beautiful setup just for you. 
Select the ideal culinary sequence from our impeccable fine dining menus or 
craft a personalized menu; then let your private butler tend to your every need, 
while you savor each precious moment.

Dining by Design offers a unique opportunity to pamper the special one with 
an extraordinary evening. Simply let us know your preferences and desires and 
our team will perfect every last detail, precisely as you wish.

To reserve, please contact In Room Dining on 5151 or +974 5015 7560

Please allow us 24 hours advanced notice
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قائمة خدمة  الطعام في الغرف
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قائمة خدمة  الطعام في الغرف
تمتعوا بأجواء من الراحة والخصوصية التامة  في غرفكم،  وتذوقوا

مجموعة مختارة ومميزة من أشهى األطباق من قائمة المأكوالت الخاصة
بتناول الطعام في الغرف.  سواًء كانت وجبة صحية،  او وجبة غداء خفيفة، أو وجبة عشاء 
رومانسية فاخرة على التراس  خاص بغرفكم، فإن فريق عمل خدمة الطعام في الغرف 

سيحرص على إعداد و تقديم أفضل المأكوالت المشروبات.

إن قائمة مأكوالت خدمة تناول الطعام في الغرف تقدم الخيار المناسب الذي يلبي 
مختلف األذواق باستخدام أجود المكونات الطازجة لتحضير مختلف أنواع األطباق. 

وباإلضافة إلى تشكيلة األطباق العالمية الشهية، كأنواع السلطات وأطيب الحلويات، 
ستتمتعون بتجربة اللمسات العصرية المضافة على األطباق التقليدية التي تجمع بين 

النكهات المعتادة والمكونات الجديدة، ويتبعها جميعًا قائمة واسعة من المشروبات 
الفاخرة.

للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بخدمة الغرف على الرقم 5151 او 5152

خدمة الغرف متاحة  على مدار 24 ساعة، طوال أيام األسبوع.



الرجاء إخبار النادل إذا كان لديكم حساسية من أي طعام
للطلب يرجى اإلتصال بخدمة الطعام داخل الغرفة عبر االتصال بالرقم ٥١٥١

األسعار معروضة بالريال القطري
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قائمة خدمة  الطعام في الغرف

160 اإلفطار األمريكي 
سلة الخبز 

مجموعة مختارة من خبز التوست األبيض واألسود.

تقدم مع زبدة ، معلبات مختارة،  عسل
تين حسب رغبتك اثنان من بيض المزرعة الطازجة  الُمعدَّ

تقدم مع طماطم مشوية،  بطاطس هاش براون ، مشروم سوتيه ، نقانق دجاج وهليون

اختيارك من الحبوب
 دكتور بيرشر موسلي، رقائق الذرة ، نخالة كاملة ، بطعم العسل أو أرز كرسبيز. تقدم مع 

حليب  الصويا أو الزبادي كامل الدسم .
فواكه موسمية مقطعة حديًثا

اختيارك من العصير الطازج
برتقال ، أناناس،  بطيخ أو تفاح

اختيار القهوة أو الشوكوالتة الساخنة أو الشاي أو منقوع األعشاب

160 اإلفطار العربي 
شكشوكة

بيض مخفوق في صلصة طماطم ، بصل وكمون

فول مدمس 
فول مع فلفل حار ، ثوم ، بصل ، طماطم وزيت زيتون

حلوم مشوي 
جبن شرق أوسطي مشوي بزيت الزيتون

حمص
لبنة 

تقدم مع  الطماطم  والخيار و الخبز العربي بالزيتون  
فواكه موسمية مقطعة حديًثا

اختيارك من العصير الطازج
برتقال ، أناناس ، بطيخ أو تفاح

اختيار القهوة أو الشوكوالتة الساخنة أو الشاي أو منقوع األعشاب

150 اإلفطار اآلسيوي 
وعاء آسيوي 

أرز ، لحم ووك بقري مع بوك تشوي وكيمتشي
أو

ماساال أومليت أو برجي
الو براتا ، كاري خضار ، زبادي )د( ، مخلل

أو
شوربة الدجاج الصينية

مرق دجاج ، نودلز صيني ، بيض مسلوق ، فاصولياء ، أوراق كزبرة

الفاكهة االستوائية المقطعة حديًثا
اختيار القهوة أو الشاي، شاي آخضر  آو شاي ماساال الهندي 
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150 خيارات اإلفطار النباتي 
توفو مخدوش بيض 

طماطم طازجة ، فاصوليا مخبوزة ، بطاطس سوتيه ، طماطم كرزية مشوية ، أفوكادو

الكينوا والبروكلي »أبما«
فواكه موسمية مقطعة حديًثا

 
اختيارك من العصير الطازج

برتقال ، أناناس ، بطيخ أو تفاح
اختيارك من الشاي االخضر او  شاي االعشاب

خيارات اإلفطار لألطفال
بان كيك االطفال بالنوتيال             40 
سلطة فواكه طازجة صغيرة                                                                                                                                  40 
بيض مخروش ، دجاج تيركي على توست       40
40 فاصوليا مطبوخة مع نقانق الدجاج 

 50 جرانوال بالتوت والزبادي               

اختيار االفطار من القائمة 
90 اثنين من بيض المزارع المحلية  

اختيارك من بيض مقلي ، مسلوق ، أومليت أو بيض مخفوق يقدم مع طماطم مشوية ، 
مشروم سوتيه ، بطاطس هاش براون ، نقانق دجاج وهليون أخضر

بيض بنديكت  95
بيضتان مسلوقتان على الكعك اإلنجليزي المحمص ولحم المقدد مع صلصة هولنديز

تقدم مع الهليون األخضر والطماطم الكرزية
اختيار  بين - سلمون مدخن ، سبانخ ، ديك رومي

 85 طريق بورتوبيلو 
بيضتان  مسلوقتان على  بريوش محمص 

فطر بوتوبيلو مطبوخ، سبانخ مطبوخة، فليفلة ، بصل
تقدم مع صلصة هولندية 

نيويورك  95
بيض مخفوق ناعم ، سلمون مدخن

بيجل محمص | جبنة كريمية، طماطم كرزية ، فطر ، هاش براون

75 عزز البروتين الخاص بك 
مخفوق البيض او اومليت بياض البيض

تقدم مع هليون مطبوخ على البخار ، طماطم كرزية محمصة وكينوا

أطباق جانبية
30 الفاصوليا المخبوزة 
30 هاش براون 
40 نقانق دجاج / لحم بقري 
40 لحم بقري / تيركي بيكون 
40 فطر سوتيه 
40 سلمون مدخن 
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مفضالت الفطور
 45 الحبوب الجافة 

اختر واحدة من رقائق الذرة. كوكو بوبس ، فروستيز ، مرق العسل ، أرز كرسبيز أو جرانوال 
تقدم مع حليب  كامل الدسم ، منزوع الدسم ، قليل الدسم أو حليب الصويا

بيرشير موسلي  45
شوفان منقوع طوال الليل ، كريمة ، مكسرات ، تفاح ، زبادي ، عسل ، توت ، رقائق لوز

جرانوال محلية الصنع  45
مع الزبادي العادي

عصيدة على طراز البلد  40
عصيدة ساخنة محضرة بالحليب كامل الدسم أو حليب الصويا أو الماء

الزبادي طبيعي أو فواكة  40

95 اختيار الشيف من الماكوالت الباردة 
تقدم مع الخبز الطازج و البهارات  

  110 اختيار الشيف للجبن 
مجموعة مختارة من الجبن الطري والصلب والمكسرات والمقرمشات

من الشواية
80 الوافل البلجيكي 

صلصة القيقب ، كومبوت التوت الطازج

 80 التوست الفرنسي الطازج الصباحي 
نكهة القرفة ، بودرة السكر ، شراب القيقب ، توت

فطائر الموز بالنوتيال  80
موز مكرمل ، شراب القيقب ، توت طازج

 80 كريب مع نوتيال 
التوت الطازج

من الفرن

 50 سلة الخبز 
تشكيلة من لفائف الخبز تقدم مع الزبدة.

 55 سلة الخبز 
اختيار من  الكعك و المخبوزات 

تقدم جميعها مع الزبدة والمعلبات المختارة والعسل

مقبالت
 110 اختيار المزة الساخنة 

سامبوسك جبنة ، فطاير سبانخ ، كبة غنم ،رقاقات الجبن تقدم  مع الخبز العربي 

 95 اختيار المزة الباردة 
حمص ، بابا غنوج ، فتوش ، تبولة

يقدم مع خبز عربي 

 130 طبق الوجبات الخفيفة الساخنة 
سبرينج رول الخضار ، سموسة مشكلة ، جبنة الموزوريال ، ودجز البطاطا الحارة

 110 جبن فيتا مخبوز 
عسل ، لوز محمص
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 80 أجنحة دجاج مشوية مع البطاطا الحلوه 
مع صلصة المانجو الحارة

حديقة الشيف
 85 سلطة السيزر الكالسيكية 

خس روماني وخبز محمص ، انشوفز ، جبنة  برمزان  
مع

105 شرائح دجاج كاجون 

روبيان النمر المشوي  120

75 سلطة الحصاد 
أوراق سلطة مسكلن ، شرائح تفاح ، توت ، فلفل رومي ، طماطم كرزية ، جوز ، جبنة زرقاء

95 سلطة الكرنب والروبيان 
صنوبر ، رمان ، طماطم كرزية ، روبيان ، قرع مشوي ، فراولة مضغوطة

سلطة طماطم وبكونشيني  95
طماطم كرزية ، أفوكادو ، جبنة بونونسيني ، أوراق جرجير ، بيستو ، صنوبر

 90 سلطة حيوية 
شوجر سناب ، مانجو ، أفوكادو ، خضار عضوي ، بذور زهرة الشمس ، صلصة الحمضيات 

والزيتون األسود

سلطة النسواز  115
تونة كاجون متبل ، بيض ، بطاطس ، فاصوليا خضراء ، طماطم كرزية ، فريز ، زيتون أسود

الشوربات 
 

شوربة العدس  70
شوربة عدس عربي ، خبز محمص ، مسحوق كمون ، شرائح ليمون و كزبرة مفرومة

شوربة الطماطم  70
خبز محمص بالثوم ، موتزاريال و بيستو

توم يام غونغ  80
شوربة تايالندية تقليدية مع روبيان وعشب الليمون

 

عشاق البيتزا األيطالية 
بيتزا مارغريتا  90

موتزاريال و صوص طماطم

 125 فروتي دي ماري 
موتزاريال ، مأكوالت بحرية مشكلة و صوص طماطم

بولو الفونجي  95  
موتزاريال ، دجاج ، مشروم و صوص طماطم

ديافوال  105

)إبتداًء من الساعة 1 ظهرًا الى الساعة 10 مساءً(
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صلصة طماطم مع جبنة موتزاريال و سالمي بقري حار

أفضل ما في الشرق األوسط
160 قطع لحم مطفى 

مشروم ، ليمون ، كزبرة و أرز بالبخار.

ماندي دجاج  160
دجاج مطبوخ بالبهارات العربية واألرز.

سمك حارة  150
سمك هامور مشوي مع صلصة الطماطم يقدم مع أرز على البخار

350 مشاوي عربية مشكلة 
قطع لحم ، كباب بقري ، شيش طاووق ، كفتة لحم ضأن تقدم مع خضار مشوي ، أرز 

بالزعفران ، صلصة حارة وصوص ثوم

طعم الهند

البرياني 
تقدم مع رايتا، مخلل و باباد

160 دجاج 

160 روبيان 

160 لحم ضأن  

120 خضار 

 125 دجاج بالزبدة 
دجاج مطهو في صلصة طماطم كريمية يقدم مع أرز بسمتي

95 بانير زبدة ماساال 
جبنة منزلية مطبوخة في مرق طماطم كريمية تقدم مع أرز بسمتي

 80 دال مخاني 
عدس أسود كريمي وفاصوليا مطبوخة ببطء فوق التندور ، تقدم مع أرز بسمتي

جميع أطباقنا تقدم مع أرز بسمتي سادة ، مخلل ، بوبادوم ، رايتا

اكتشاف آسيا
125 كاري الدجاج التايالندي األخضر 

عشبة الليمون ، ليمون كافير ، زنجبيل ، حليب جوز الهند ، كزبرة ، تقدم مع أرز الياسمين

ناشي جورنج  125
أرز إندونيسي مقلي مع صوص سامبال ، دجاج وروبيان ، بيض عيون ، 

بسكويت روبيان ، توابل
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لحم بقري مقرمش على الطريقة الكورية  140
تقدم مع أرز على البخار و كيمتشي

ركن عشاق الخبز
برجر بقري  115

200 غرام برجر لحم بقري أمريكي مع جبن ، طماطم ، بصل ، خيار ولحم بقري مقدد

برغر الدجاج بالخردل والعسل  95
صدر دجاج مشوي في خبز جورميه ، جبنة إيمنتال ، أفوكادو ، طماطم ، ديك رومي مقدد ،

الخس والليمون والعسل والخردل والمايونيز

ساندويش نادي أنانتارا  95     
خبز توست بريوش ، صدر دجاج مشوي ، بيض مقلي ، ديك رومي مقدد ، خس وطماطم

 85 فالفل راب 
فالفل مقلية ، صوص طحينة ، مخلل ، بصل أحمر و خس

يتم تقديم جميع السندوتشات مع البطاطس المقلية أو سلطة خضراء مشكلة

باستا دالتاليا
اصنع الباستا الخاصة بك

اختر واحدًا مما يلي:
سباغيتي ، بيني ، بيني القمح الكامل ، فيتوتشيني

 90 الفطريات 
فطر بري و كريمة

بولونيز   95
راجوت لحم بقري ، طماطم و بارميزان

روزا  95
صوص وردي  بالدجاج

 120 فروتي دي ماري 
نصف كركند ، كاليماري و روبيان بصلصة طماطم و ريحان
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اطباق الشيف الخاصة
سمك السلمون بالطريقة اليابانية  180

أرز مقلي بالثوم و الخضار في الصاج والصلصة اليابانية

تشيميتشيري الروبيان النمري  190
سبايسي بيبي بوك تشوي | البازالء الخضراء المقرمشة | جزر

من الشواية
يتم تقديم جميع األطباق مع البطاطس المهروسة | خضار وصلصة من اختيارك

دجاج ربيع كامل  150
البرازيل | ٦00 جم | متبل باالعشاب و الثوم

بالك أنجوس أوماها   220
الواليات المتحدة األمريكية | 200 جم

فيليه هامور محلي )صغير(   180
200 جم | متبل بالليمون والثوم والزعتر

255 ملك الروبيان | فيتنام 
 500 جرام | متبل بعشب الفلفل األحمر والليمون

395 لوبستر مشوي 
 | عمان | ٧00 إلى 1000 جم | متبل باألعشاب390

مأكوالت بحرية مشكلة مشوية  475
جمبري ، سلمون ، كاليماري ، نصف  جراد البحر ، روبيان

الصلصات | اختيار أي منهم    
فلفل اخضر | فطر بري | صلصة زبدة الليمون

أطباق جانبية
بطاطس مقلية  40
35 أرز على البخار  
35 فطر سوتيه 
35 بطاطا مهروسة 
35 الخضار على البخار 
35 ذرة كاملة مسلوقة بالحليب 

قائمة النظام الصحى 
سلطة الشومر والبرتقال  80

شومر مبشور ، شرائح البرتقال ، طماطم كرزية ، هليون ، لوبيا الخضراء ، ثوم ، صلصة 
الحمضيات

 70 المعكرونة الخالية من الغلوتين مع البيستو  
مقلي بزيت الزيتون وقطع من الخضار الطازجة

خضار البحر المتوسط المقلية  70
مع أرز بالثوم واألعشاب
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قائمة الطعام للصغار  

إليكم ما أحبه

ساليدر واحد
برجر لحم مع جبن وبطاطا مقلية

تيني ويني  50
قطعة  هوت دوج ، خردل، مايونيز و بطاطا مقلية

50 ناجتس الدجاج  
ناجتس ، كاتشب ، مايونيز و بطاطا مقلية

   50 باستا زيال  
سباجيتي ، بيني أو مكرونة مع صلصة البولونيز ، صلصة الكريمة ، صلصة الطماطم

45  إم آند سي 
مكرونة مطبوخة بصلصة الجبن

سيتي شايلد تشيكن  45
دجاج مشوي ، بطاطا مهروسة ، جزر ، بازالء

إطالقا! آيس كريم   30
 فانيال ، شوكوالتة أو فراولة

لحظة جميلة
65 كيك النوتيال والبندق الدافئ              

تقدم مع الكريمة المخفوقة

60 نيويورك تشيز كيك                 
تقدم مع صلصة التوت األحمر

65 أم علي 
معجنات مخبوزة و بودنج حليب بالفستق

65 تباين الشوكوالتة 
موس شوكوالتة، ماكرون شوكوالتة وكيك شوكوالتة مرة

 60 كستارد محلى بالكراميل                   
الكاسترد الغني مع طبقة من الكراميل المقرمش

 55 سلطة فواكه                  
أناناس ، تفاح ، موز و فراولة
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مشروبات

ماء
معدني

سان بينيديتو 500 مل 35
سان بينيديتو 1000 مل 45

فوس 800 مل 60

فوارة
سان بينيديتو 500 مل 35
سان بينيديتو 1000 مل 45

فوس 800 مل 60

المشروبات الغازية 30 
كوكاكوال ، دايت كوال ، فانتا ، سبرايت ،

بيرة الزنجبيل ، ماء منشط ، ماء صودا.

مشروبات الطاقة 45

قهوة
اسبرسو  35

دبل اسبريسو 40
أمريكانو 40

 قهوة تركية 40
قهوة عربية 40

كابتشينو 40
كافيه التيه 40

قهوة منزوعة الكافيين 40
شوكوالتة ساخنة 40

شاي أسود
بريلينت بريكفست 40

إيرل جراي 40

شاي أخضر
شاي أخضر بالياسمين 40

شاي أخضر مغربي بالنعناع 40
سنشا اكسترا سبيشل 40

شاي النعناع 40

شاي اعشاب
شاي البابونج 40

شاي مثلج منكه
شاي مثلج بالخوخ 40

شاي مثلج بالليمون والنعناع 40
شاي مثلج باشن فروت 45

الموكتيل المميز 
بيري فيز

ليموناضة ، توت مشكل وشراب قصب 
السكر

مزيج سبا أنانتارا 45
برتقال طازج ، أناناس ، ليمون ، نعناع

والعسل

االختيار الكالسيكي
كالسيك موهيتو 55

اختر النكهة المفضلة لديك: الكالسيكية ، 
الزنجبيل، الخوخ أو الفراولة

فيرجن كوالدا 55
اختر النكهة المفضلة لديك: الكالسيكية ، 

الفراولة أوالتوت

سموثي

أفوكادو 50
أفوكادو ، لبن ، عسل و نعناع

سموث هيفن 50
شراب الفانيليا، اللبن الطازج، عصير المانجو

ميلك شيك
ميلك شيك جزيرة البنانا 50

آيس كريم الفانيليا ، باونتي، حليب ، حلوى 
جمي بير، شراب الموز

ميلك شيك كالسيكي 50
فانيليا، شوكوالتة، فراولة

مخفوق التوت والشوفان 50
فانيليا،  شوفان، توت، مسحوق القرفة

ماتشا شيك 50
فانيليا ، ماتشا ، حليب ، شراب نعناع

موكتاالت الطاقة
أكواريوم 55

ريد بول ، بلو كوراكاو ، عصير الليمون

 بري بول 55
ريد بول، توت أحمر، فراولة، عصير ليمون

ليموناضة

ليموناضة طازجة 40
عصير ليمون طازج ، شراب سكر وماء صودا

ميكس بيري ليموناضة 45
توت مشكل ، عصير ليمون طازج ، شراب 

قصب السكر ومياه الصودا

عصائر طازجة
يتم عصر جميع عصائرنا طازجة حسب 

الطلب، يقدم بدون ثلج

برتقال أو تفاح أو بطيخ 50
جزر أو مانجو أو أناناس  55

للطلب اتصلوا بخدمة الغرف على رقم 5151 من هاتف الغرفة 
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نقدم لكم »داينينج باي ديزاين«، أرقى تجربة لتناول الطعام لدى أنانتارا، مصممة خصيصا 
لتوفر لكم أجواء في قمة الرومنسية مع مراعات الخصوصية التامة في أماكن مميزة 

على الجزيرة. نحن في منتجع جزيرة البنانا ندعو ضيوفنا لالختيار من بين مجموعة من 
قوائم الطعام الراقية لدينا وأيضا فرصة اختيار موقع فريد على الجزيرة، للحصول على 

تجربة مصممة حسب رغباتك.

إخترالتفاصيل التي تحلم بها  من مجموعة المواقع الرومنسية على الجزيرة وسوف 
نقوم بإعداد طاولة جميلة لشخصين. يمكنك تحديد تسلسل الطهي المثالي من 
القوائم الطعام المميزة لدينا أوحدد قائمتك بنفسك حسب رغباتك، واترك الباقي 

للبتلر الخاص بك بينما تتمتع بأروع اللحظات. 

توفر تجربة »داينينغ بي ديزاين« فرصة فريدة لتدليل األشخاص الذين تحبونهم في 
أمسية إستثنائية. ببساطة أخبرونا برغباتكم وسوف يهتم فريقنا بأدق التفاصيل على 

الوجه الذي ترغبرن به.

للحجز، يرجى االتصال بخدمة تناول الطعام في الغرفة - 5151 أو 5015٧5٦0 9٧4+
 يرجى الحجز قبل 24 ساعة


