
BREAKFAST
À LA CARTE

MENU



HOT BEVERAGES
Single Espresso 30
Double Espresso 35
Americano 35
Café latte 35
Cappuccino 35 
Turkish coffee 35
Hot chocolate 40

TEA SELECTIONS
English breakfast 35
Peppermint 35 
Chamomile 35
Earl grey 35
Moroccan mint green tea 35 
Pure green 35

Fresh Juices
ORANGE 45
WATERMELON 45
CARROT 45

Healthy Drinks
ABC JUICE 50
Apple | Beetroot | Carrot

VITAMIN C 50
Carrot | Orange | Ginger 

Beverages

Benedict and Beyond
Poached and served on a homemade English muffin

CLASSIC EGG BENEDICT (D, G) (285 cal) 50   
Turkey ham | Poached egg | Hollandaise sauce

SMOKED SALMON BENNY (D, F, G) (341 cal) 59
Smoked salmon | Poached egg | Cream cheese | Hollandaise

EGG FLORENTINE (D, V, G) (266 cal) 55
Wilted Spinach | Poached egg | Hollandaise

AVOCADO BENEDICT (D, G) (301 cal) 55
Smashed avocado | Poached egg | Hollandaise

Omelets Eggcetera
VEGGIE OMELETTE (V) (120 cal) 45
Onion| Peppers | Tomato | Spinach

WESTERN OMELETTE (D) (377 cal) 49
Turkey ham | Peppers |Onion | Three cheese 

EGG WHITE OMELETTE (200 cal) 49
Onion | Spinach | Asparagus

Menu

On Request 45 
Sunny side up | Over easy | Over well | Scrambled 

Chef’s Signature Dish
VEGAN BENEDICT (N, G) - (229 cal)            49
English muffin | Vegan hollandaise
Spinach | Tofu | Tomato confit

GLUTEN FREE PANCAKES (N) - (411 cal) 45
Pancakes | Peanut butter | Berries
Soy caramel | Coconut flakes

HEALTHY PARFAIT BOWL (D, N) - (332 cal) 49
Low fat yoghurt | Berries | Granola | Honey

WARM QUINOA BOWL (N) - ( 299 cal) 49
Coconut flakes | Berries | Raisin | Almond
Peach | Maple syrup

WATER 
Still
San bendetto 500 ml 30 
San bendetto 1000 ml 40
Voss 800 ml 55

Sparkling
San bendetto 500 ml 30 
San bendetto 1000 ml 40
Voss 800 ml 55

VEGAN

VEGAN

All prices are shown in Qatari Riyal.
Please inquire with senior management 

if you have any dietary restrictions, allergies or special considerations.

VEGAN
Gluten Free.             Vegan.

(D) Dairy (V) Gluten (N) Nuts (F) Fish



المشروبات الساخنة
  اسبريسو  30

 إسبرسو مزدوج 35
أمريكانو  35

كافيه التيه 35
كابتشينو 35

قهوة تركية 35
       شكوالته ساخنة 40

إختيارات الشاي
انجلش بريكفاست 35

نعناع 35
البابونج 35

إيرل جراي 35 
شاي أخضر مغربي بالنعناع 35

أخضر نقي 35  

عصائر طازجة
البرتقالي 45

البطيخ 45
جزر 45

مشروبات صحية
 عصير أ ب س 50

تفاح |  شمندر | جزر
فيتامين سي 50

جزر | برتقال | زنجبيل

عالم البينديكت
مسلوق ويقدم على مافن إنجليزي محلي الصنع

بينديكت بيض الكالسيكية  (ح،غ) (285 حريرة)   50 
لحم مدخن | بيض مسلوق | صوص هولنديز

بينديكت السلمون المدخن  (أ، ب، غ) (341 حريرة)   59
سلمون مدخن | بيض مسلوق | جبنة كريمية | هولنديز

فلورنتين البيض (أ، ن، غ) (266 حريرة)   55 
سبانخ مذبلة | بيض مسلوق | هولنديز

أفوكادو بينيديكت (غ،ب) (301 كالوري)   55
أفوكادو مهروس | بيض مسلوق | هولنديز

عالم األومليت
 أومليت فيجي (ن) (120 حريرة)   45
البصل | الفلفل | طماطم | سبانخ

ويسترن أومليت (أ) (377 حريرة)   49
لحم مدخن | فلفل | بصل | ثالث أجبان

أومليت بياض البيض (200 حريرة)   49
البصل | سبانخ | نبات الهليون

حسب الطلب 45
الصفار لألعلى | قلوبة طرية | مقلوبة يابسة | كرامبلد

المشروبات

طبق الشيف المميز
البنديكت النباتي (ن،غ) - (229 حريرة) 49

 مافن انجليزي | هولنديز نباتي | سبانخ | توفو
كونفيت الطماطم

البانكيك الخالي من الغلوتين (ن) - (411 حريرة) 45
الفطائر | زبدة الفول السوداني | التوت

صويا كراميل | رقائق جوز الهند

البارفيت الصحي (أ، ن) - (332 حريرة) 49
زبادي قليل الدسم | توت | جرانوال | عسل

زبدية الكينوا الدافئة (ن) - (299 حريرة) 49
رقائق جوز الهن | التوت | الزبيب | اللوز

شيرة الخوخ سكر القيقب 

 قائمۀ

المياة
عادية

سان بينيديتو 500 مل. 30
سان بينيديتو 1000 مل. 40

فوس 800 مل. 55

غازية
سان بينيديتو 500 مل. 30

سان بينيديتو 1000 مل. 40
فوس 800 مل. 55

VEGAN

VEGAN

األسعار معروضة بالريال القطري
 الرجاء االستعالم مع إدارة في حالة وجود حساسية،قيود غذائية

او أي إعتبارات أخرى

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري


