
M E N U

Mediterranean  Restaurant



STARTERS HOT AND COLD 
WAGYU BEEF CARPACCIO WITH 
ARUGULA BUBBLES (D)      95                        
Thinly sliced beef with green pepper ragout, 
old parmesan flakes, beetroot & strawberry dressing 
 
HONEY MUSTARD BURRATA TARTE (D)(G)      85                        
Heirloom tomato, cucumber gazpacho, 
spicy date pearl and pesto espuma 
 
GOAT CHEESE NOUGATINE PYRAMID (D)(N)(G)      80   
Avocados dip, grilled vegetables roll, fresh herbs salad, 
stuffed baby capsicum with orange flavor fig comport
 
GREEK & WATERMELON (D)(G)      70  
Baby capsicum, cherry tomato, cucumber, red onion pearl, 
fried caper, feta cheese, lemon jelly and Greek olive 
 
PIEMONTESE FRITTO MISTO (D)(G)
Couple 120* / Single 85      
Rock fish, squid, prawns, baby octopus, mussel, 
roaster red bel pepper sauce, balsamic syrup with 
vinegar, Italian salsa 
 
DUO QUINOA WITH PRAWNS (D)(S)      95
Homemade apple chutney, vegetables brunoises, 
cream cheese with lime, saffron vinaigrette, 
balsamic jelly and bisque mayonnaise. 

DECLINAISON OF CESAR SALAD (D)   65
Add: Chicken 10 / Prawns (D)(S) 15 
Shallotte compote, focaccia with herbs, parmesan
crumble and pomade Romaine lettuce 

BRUSCHETTA WITH STRAWBERRY
AND WAGYU BRESAOLA (N)(D)  70
Dry cherry tomato & fresh basil leaves, goat cheese butler, 
Strawberry dalsa, balsamic reduction and 
homemade walnut oil

RUCOLLA SALAD        70
With balsamic dressing and sundried tomato

(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



SOUP HOT
MARSEILLE BOUILLABAISSE
WITH LOBSTER RAVIOLI (S)(D)(G)  80*
Clams, fine pie stuffed with red bel pepper confit, basil 
sponge cake and saffron cloud-snow
 
MINESTRONE WITH SMOKED PASTA (D)(G)(V)   60
Leek and Shallotte flan tartlet, vegetables market with Red 
bean and red bel pepper coulis

MINESTRONE SOUP        60
Mixed vegetables, beans and pasta 

PASTA AND RISOTTO 
YOUR CHOICE OF LONGE PASTA (D)(G)   85
Add: Chicken 10 / Prawns 15   
Creamy, tomato sauce, aglio olio or pink sauce

PENNE ALLA TOSCANA DI ARABIATTA (D)(G)   90                   
Spicy tomato sauce, roasted garlic, bel pepper, Taggiasca 
olive topped with spring onion & deep fried parsley

HOMEMADE TORTELLINI RICOTTA (G)(D)     95
Cook on a light creamy saffron with cherry tomato, 
spinach chips, basil oil and pumpkin pepper cream
 
GNOCCHI POTATO AND 
SEAFOOD MARSHMALLOW (G)(D)(S)    120* 
Cooked on creamy bisque, sundry lemon, parmesan 
snow, back garlic & sweet shellfish oil

BOLOGNESE LASAGNA WITH BUFFALA (G)(D)    115*
Served with homemade vegetables confit, 
porcini mushroom and grana padano cheese sauce, 
arugula salad and garlic crouton  

LOSBTER THERMIDOR WITH TRUFFLE 
SPAGHETTI-GUITARA (D)(G)   145* 
Gratinated with a creamy fresh button mushroom and dijon 
sauce, lime oil and crispy parmesan flakes 

ASPARAGUE AND FUNGI RISOTTO (D)   115
Fresh wild mushrooms sautéed, dry black olive,
asparagus and green vegetables home-made tapenade

RISOTTO AL AJILLO (D)(S)   135
Tiger Prawns cooked in an over-roasted tomato, fresh 
lemon juice, poached scallop and fried capers

(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



MAIN COURSE 
PAELLA VALENCIA (S)
Couple 165* / Single 110
Seafood, chicken with turmeric, green beans, carob, 
Artichoke, tomato seeds, saffron and rosemary

SALT CRUSTED SALMON
WITH SEAWEED LINGUINI (S)(D)   160*
Cooked with home-made balsamic syrup, hot sherry 
dressing, fish mousseline, pumpkin sautee and 
salmon eggs 

MUSSELS MARINARA SERVED WITH 
FRIES CHEESE SOUFFLE (S)(D)  150
Spring onion, light cumin & lemon cream, cerise tomato, shell 
fish oil and Mediterranean herbs butter

TARRAGONA SEAFOOD BASKET (S)(G)(D) 
Couple 350*** / Single 185**      
Lobster | scampi | red mullet| mussels and calamari
with cayenne spice 
Mediterranean rice with orange | saffron dressing, 
roasted red pepper salsa and creamy bisque

MAROCO SKEWERS SELECTION (G) 
Couple 210* / Single 120           
Prawns | chicken | veg market | couscous chutney, lemon & 
honey sauce, baked Mediterranean olive puree and fennel 
salad

RACK OF LAMB GLAZED WITH HONEY 
AND CUMIN (D)(G)      190*
Baked potato samosa, eggplant caviar with lemon zest, 
Tree cake, peals vegetables, lamb gravy and mint coulis

ROASTED BABY CHICKEN WITH
SPICY LEMON JAM (D)(G)    145 
Spinach sautee, fennel salad, vegetable & pear navarin, 
purple potato mash, old mustard gravy

BEEF TENDERLOIN WITH
PINK PEPPER CREAM (D)(G)    195*
Add: Foie gras 20
Roasted eggplant chutney, donut onion and tian vegetables 
ratatouille, green asparagus and dark mushrooms sauce

PENNE TOSCANA      85
Gluten-free pasta, spicy tomato sauce, bell peppers

VEGAN

VEGAN RISOTTO                85

RED MULLET FISH       160
With grilled vegetables 

(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.
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Artichoke, tomato seeds, saffron and rosemary

SALT CRUSTED SALMON
WITH SEAWEED LINGUINI (S)(D)   160*
Cooked with home-made balsamic syrup, hot sherry 
dressing, fish mousseline, pumpkin sautee and 
salmon eggs 

MUSSELS MARINARA SERVED WITH 
FRIES CHEESE SOUFFLE (S)(D)  150
Spring onion, light cumin & lemon cream, cerise tomato, shell 
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TARRAGONA SEAFOOD BASKET (S)(G)(D) 
Couple 350*** / Single 185**      
Lobster | scampi | red mullet| mussels and calamari
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Mediterranean rice with orange | saffron dressing, 
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MAROCO SKEWERS SELECTION (G) 
Couple 210* / Single 120           
Prawns | chicken | veg market | couscous chutney, lemon & 
honey sauce, baked Mediterranean olive puree and fennel 
salad

RACK OF LAMB GLAZED WITH HONEY 
AND CUMIN (D)(G)      190*
Baked potato samosa, eggplant caviar with lemon zest, 
Tree cake, peals vegetables, lamb gravy and mint coulis

ROASTED BABY CHICKEN WITH
SPICY LEMON JAM (D)(G)    145 
Spinach sautee, fennel salad, vegetable & pear navarin, 
purple potato mash, old mustard gravy

BEEF TENDERLOIN WITH
PINK PEPPER CREAM (D)(G)    195*
Add: Foie gras 20
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PENNE TOSCANA      85
Gluten-free pasta, spicy tomato sauce, bell peppers

PIZZA
All with parmesan and mozzarella cheese

SPIRULINA (D)(G)(V)  95 
Green vegetables tapenade, bottom mushroom, drizzle of 
truffle oil and arugula leaves 

MARGARITA (D)(G)(V)     85
Garlic bread with fresh slice Tomato, buffalo cheese, 
Basil oil and oregano

DIAVOLA CALDA (D)(G)  100
Pepperoni, calda tomato sauce, fresh basil leaves, black 
olive & chili oil 

FRUTTI DI MARE (D)(G)(S)   120*
Lemon cream, seafood of the day, dry garlic, capers, 
onion ring, salsa tomato & smoked salmon.

SCILLIANO (D)(G)    110
Tomato sauce, beef salami, canestrato cheese, roaster 
bel peppers, green olive & jalapeno

BIANCANEVE (D)(G)    115
Bottom mushroom, truffle paste cream, pulled chicken 
with thyme, onion pearl  

CONTADINA (D)(G)  115
Tomato sauce, pulled chicken, onion ring, capsicum 
confit, cream & arugula salad

JULIANNA (D)(G)   90 
Tomato sauce, cherry tomato, black olive, onion ring, 
chicken ham, fresh pineapple and mint puree

SIDE DISHER 35
Roasted provencal potato 
Potato wedge (G)
Garlic bread (D)(G)
Orange rice
Grilled vegetable
Truffle mash potato (D)
French fries

(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 RISOTTO                85

RED MULLET FISH       160
With grilled vegetables 

VEGAN



DESSERT

TRIO OF PANNACOTTA (D) 65
Rhubarb, yoghurt, black sesame, olive, dulce de leche, 
apricot compote

CHOCOLATE SENSATION (N)(D)(G) 65
Warm chocolate, nutella cake, trio chocolate ice cream

QATARI TIRAMISU (D)(G) 65
Banana cake, dates, orange compote, chocolate, coffee 
cookies topped with rock salt

THE QUEEN OF HEARTS (N)(D)(G) 60
Raspberry sphere, yoghurt foam, pistachio sponge, 
hazelnut streusel, pink cotton candy

MASCARPONE AND RICOTTA TART
WITH OLIVE OIL SORBET (D)(G) 60
Mascarpone, ricotta mousse, fig compote, olive oil sorbet

FRUIT PLATTER   45
Freshly-cuts fruits

SIGNATURE ZERO BASED
COCKTAILS

MIXED BERRY SANGRIA 60
Aperitif rosso, lemon juice, fresh strawberry, 
blackberry, raspberry, blueberry, grapefruit,
top up with soda

SANTORINI SUNSET 60
Aperitif dry, cucumber juice, green apple juice, 
lemon juice

SMOOTH BREW 60
Coffee originale, double expresso, vanilla syrup, 
fresh milk

IBIZA COOLER 60
American malt, lemon juice, apple juice

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.



CLASSIC SELECTION
MOJITO 50
Choose your favorite flavor
Classic / ginger / peach / passion fruit / strawberry

VIRGIN COLADA 50
Choose your favorite flavor 
Pineapple / strawberry / raspberry

MARGARITA (FROZEN OR SHAKEN) 45
Choose your favorite flavor
Lime / orange / mango / pineapple / strawberry

SMOOTHIES
FRESH AVOCADATE 45
Avocado with dates, milk, honey, mint

SMOOTH HEAVEN 45
Fresh yogurt, mango juice, vanilla syrup

BLACK STORM 45
Fresh yogurt, coconut, blackberry, strawberry, lime juice

TWISTER 45
Fresh yogurt, banana, kiwi, mango juice, pineapple juice

EXTRA THICK CLASSIC MILKSHAKE 45
Vanilla / chocolate / strawberry

LEMONADES
FRESH LEMONADE 38
Fresh lemon juice, sugar syrup, soda water

MINT LEMONADE 38
Fresh lemon juice, mint, sugar syrup, soda water

BASIL LEMONADE 38
Fresh lemon juice, basil, sugar syrup, soda water

MIXED BERRY LEMONADE 38
Fresh lemon juice, mixed berries, sugar syrup, soda water

(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.



KIDS MOCKTAILS
HELLO KITTY 35
Orange juice, mango juice, raspberry syrup

LION KING 35
Apple juice with cranberry juice and lime juice

CINDERELLA 35
Orange juice, pineapple juice, grenadine syrup

ICE TEA
LEMON MINT ICE TEA 35
PEACH ICE TEA 35
GINGER HONEY ICE TEA 35

ICE COFFEE
ICE COFFEE 40
Caramel / Vanilla / Chocolate

FRESH JUICES
LEMON & MINT, ORANGE, WATERMELON 45
APPLE, MANGO, STRAWBERRY, PINEAPPLE 50

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

ENERGY DRINKS 40
Red Bull

CIGARETTES  40
Marlboro Red / Gold / Dunhill Silver / Menthol

(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.



COFFEE AND TEA
ESPRESSO 30

AMERICANO / CAPPUCCINO / CAFE LATTE 35

FLAVORED CAFÉ LATTE 40
Vanilla, caramel, coconut

MOCHA 40

DECAFFEINATED COFFEE 30

HOT CHOCOLATE 40

TURKISH COFFEE 40

TEA 35
Brilliant Breakfast / Ceylon Cinnamon Spice /
The Original Earl Grey /Supreme Ceylon single Origin / 
Jasmine/ Moroccan Mint / Sencha Green Extra Special / 
Peppermint

WATER
STILL
San Benedetto 500 ml 30
San Benedetto 1000 ml. 40
Voss 800 ml. 55

SPARKLING
San Benedetto 500 ml 30
San Benedetto 1000 ml 40
Voss 800 ml 55

(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.



 مقبالت باردة وساخنة
                          كارباتشيو لحم البقر مع الجرجير (ح)        95

 شرائح لحم بقري رقيقة مع صلصة الفلفل األخضر، رقائق
 البارميزان القديمة، الشمندر وصلصة الفراولة

بوراتا تارت بالخردل والعسل (غ)(ح)        85
 طماطم إرث ، خيار جازباتشو ، سبايسي بصل لؤلؤي بيستو

إسبوما

  نوغاتين جبن الماعز (غ)(م)(ح)        80
 غموس األفوكادو ، لفائف الخضار المشوية ، سلطة

 األعشاب الطازجة فليفلة صغيرة محشوة كمبوت التين
  بنكهة البرتقال

 يونانية (ح)(غ)        70
 فليفلة صغيرة طماطم كرزية ، خيار ،البصل اللؤلؤي، كرز  

 مر مقلي ،جبنة فيتا، ليمون هالمي وزيتون

        بيموونتونس فريتو ميسوتو (ح)(غ)
 / /? لشخصين   120*ل  / لشخص ٨٥

 سمك روك ، سبيط ، روبيان ، أخطبوط صغير ، بلح البحر ،
 صلصة فلفل أحمر محمص ، شراب بلسميك بالخل ،

صلصة إيطالية

ديو كينوا مع جمبري (س)(ح)        ٩٥
 صلصة تفاح محلية الصنع ، خضروات برونواز ، صلصة خل

الزعفران ، جيلي بلسميك ومايونيز حساء

سلطة السيزر (ح)  ٦٥
إضافة: الدجاج  ١٠  /  الروبيان (ح)(س)       ١٥

 كومبوت شالوت ، فوكاتشيا باألعشاب ، فتات البارميزان

 بروشيتا مع الفراولة واغيو بريزاوال (م)(ح)        ٧٠
 طماطم كرزية جافة وأوراق ريحان طازجة، جبن الماعز،

صلصة الفراولة، بلسميك وزيت الجوز محلي الصنع

         سلطة روكوال                   70
مع صلصة البلسميك والطماطم المجففة

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب
جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي م(م) مكسرات (غ) جلوتين (ن) نباتي (ح) حليب (س) سمك وقشريات

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

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري

VEGAN



شوربة ساخنة
 مارسيليا بوالبيس مع لوبستر رافيولي (غ)(س)(ح)         ٨٠*س

 المحار ، فطيرة ناعمة محشوة بفلفل أحمر ، كعكة إسفنجية
 بالريحان الزعفران دخان الثلج

 
مينيسترون مع المعكرونة المدخنة (غ)(ن)(ح)       ٦٠

 فطيرة الكراث وشالوت ،  خضارالسوق مع الفاصوليا الحمراء
 والفلفل األحمر

   شوربة مينسترون                 60
خضروات مشكلة ، فاصوليا ، مكرونة

المعكرونة والريزوتو
 اختيارك من المعكرونة الطويلة (غ) (ح)       ٨٥

  إضافة: الدجاج  ١٠  /  الروبيان  
كريمة ، صلصة طماطم ، زيت ثوم أو صوص وردية

بيني باستا مع صلصة أرابياتا (غ)(ح)        ٩٠
 صلصة الطماطم الحارة والثوم المحمص والفلفل الحلو

وزيتون تاجياسكا مغطى بالبصل األخضر والبقدونس المقلي

ريكوتا تورتيليني محلية الصنع (غ)(ح)        ٩٥
 ُيطهى على زعفران كريمي خفيف مع الطماطم الكرزية
ورقائق السبانخ وزيت الريحان وكريمة اليقطين الفلفل

بطاطس نوتشي ومارشميلو المأكوالت
 البحرية (غ)(س)(ح)       ١٢٠*ت 

 مطبوخ على حساء كريمي ، ليمون متنوع ، جبن بارميزان ، 
ثوم خلفي وزيت المحار الحلو

الالزانيا البولونيزية مع بوفوفايتا (غ)(ح)       ١١٥*ل
 تقدم مع كونفيت خضروات منزلية ، فطر بورسيني ، صوص

جبنة جرانا بادانو ، سلطة جرجير وكروتون بالثوم

سرطان البحر ثيرميدور الكمأة
السباغيتي على الجيتار (غ)(ح)        ١٤٥*ل 

 يقدم مع كونفيت الخضار المحلي الصنع، بوركيني موشروم
  وصلصة جبنة غرانا بادانو، سلطة األروغوال، كروتون الثوم

الهليون والفطريات (ح)         ١١٥
 فطر بري طازج مقلي وزيتون أسود جاف وهليون وخضروات

خضراء مصنوعة منزلًيا

ريزوتو بالثوم (س)(ح)        ١٣٥
 روبيان تايجر مطبوخ في الطماطم المحمصة وعصير الليمون

الطازج واالسكالوب المسلوق والكبر المقلي

١٥

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب
جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي م(م) مكسرات (غ) جلوتين (ن) نباتي (ح) حليب (س) سمك وقشريات

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

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري

VEGAN



 الطبق الرئيسي
الباييال الفالنسية (س)

 / /? لشخصين  110ل  / لشخص  165*ا
 ثمار البحر ، دجاج بالكركم ، فاصوليا خضراء ، خروب ، خرشوف ،

بذور طماطم ، زعفران وإكليل الجبل

سلمون مبشور مالح بالطبقات بحرية (س)(ح)         ١٦٠
 مطبوخ مع صلصلة بلسميك محلي الصنع ، صلصة شيري
ساخنة ، موسلين السمك ، شوربة القرع وبيض السلمون

لحم مارينارا يقدم مع بطاطس بالجبن (س)(ح)         ١٥٠
 بصل أخضر ، كمون خفيف ، كريمة ليمون ، طماطم سيريز ،

زيت سمك قشر وزبدة أعشاب البحر األبيض المتوسط

 سلة المأكوالت البحرية تراجونا (غ)(س)(ح)
 / /? لشخصين  ٣٥٠***ل  / لشخص  ١٨٥*ا

 لوبستر سكامبي البوري األحمر | بلح البحر والكاليماري مع 
 بهارات

 أرز البحر األبيض المتوسط بالبرتقال | صلصة الزعفران ، صلصة
الفلفل األحمر المحمص ، حساء كريمي

اختيار األسياخ المغربية (غ)
 / /? لشخصين  ٢١٠*ل  / لشخص  ١٢٠ا

 روبيان | دجاج | سوق الخضار | صلصة الكسكس ، صلصة
 الليمون والعسل ، هريس زيتون البحر األبيض المتوسط

المخبوز وسلطة الشمر

  فخذ من الضآن مزجج بالعسل كمون (غ)(ح)        ١٩٠*ب
 سمبوسة البطاطا المخبوزة ، كافيار الباذنجان مع قشر

 الليمون ، كعكة شجرة ، قشور الخضار ، مرق لحم الضأن
وكولي بالنعناع

دجاج صغي ر محمص مع مربى ليمون حار (غ)(ح)         ١٤٥
 سبانخ سوتيه ، سلطة شمر ، خضروات وكمثرى نافارين ،

بطاطس مهروسة بنفسجية ، مرق الخردل القديم

لحم بقر تندرلوين مع كريم
  الفلفل الوردي إضافة: فوا جرا (غ)(ح)         ١٩٥*  

إضافة: كبدة بط ٢٠
  صلصة الباذنجان المحمص ، البصل دونات ، راتاتوي خضار تيان

الهليون األخضر وصلصة الفطر الداكن

   بيني توسكان                    85
المعكرونة االيطالية الخالية من الغلوتين

مطبوخة مع صلصلة الطماطم الحارة و الفلفل الرومي

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب
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 البيتزا
  كل ذلك مع جبنة البارميزان وجبنة الموزاريال

  سبيرولينا (غ)(ن)(ح)        ٩٥
 خضروات خضراء ، فطر ، رذاذ من زيت الكمأة وأوراق جرجير

مارغاريتا (غ)(ن)(ح)        ٨٥
 خبز بالثوم مع شريحة طماطم طازجة ، جبنة بافلو ، زيت

ريحان وأوريجانو

بيتزا ديافوال الساخنة (غ)(ح)        ١٠٠
 بيبروني ، صلصة طماطم حارة ، أوراق ريحان طازجة ، زيتون

أسود وزيت فلفل حار

مأكوالت بحرية (غ)(س)(ح)        ١٢٠*ل
 كريمة الليمون ، المأكوالت البحرية اليوم ، الثوم الجاف ،

 الكبر ، حلقات البصل ، صلصة الطماطم والسلمون
المدخن

صقلية (غ)(ح)        ١١٠
 صلصة الطماطم ، لحم بقري سالمي ، جبنة كانستراتو ،

فلفل رومي محمص ، زيتون أخضر وهالبينو

 سنو وايت (غ)(ح)        ١١٥
 مشروم سفلي ، باستا ترافل كريمة ، دجاج مسحب بالزعتر ،

بصل لؤلؤي

فالح (غ)(ح)        ١١٥
 صلصة طماطم ، دجاج مسحب ، حلقات بصل ، فلفل حلو ،

كريمة وسلطة جرجير

جوليانا (غ)(ح)        ٩٠
 صلصة طماطم ، طماطم كرزية ، زيتون أسود ، حلقات

بصل ، لحم دجاج ، أناناس طازج و هريس نعناع

أطباق جانبية
بطاطس بروفنسال محمصة

بطاطس ويدج (غ)
خبز بالثوم (ح)(غ)

 آرز البرتقال
شواية الخضار

ترافل بطاطس مهروسة (ح)
بطاطس مقلية

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب
جميع األسعار معروضة بالريال القطري.ي م(م) مكسرات (غ) جلوتين (ن) نباتي (ح) حليب (س) سمك وقشريات

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

VEGAN
مصدر محلينباتيجلوتن فري

 ريسوتو نباتي                     85
    

سمك البوري االحمر         160
مع الخضار المشوية 
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الحلويات
تريو أوف باناكوتا (ح) 65 

 راوند، زبادي ، سمسم أسود، زيتون، دولسي دي ليتشي، 
كومبوت المشمش

تيراميسو قطري (غ)(م)(ح) 65 
 كيك الموز ، تمر، كومبوت برتقال، شوكوالتة، كوكيز 

قهوة مغطاة بملح صخري

إحساس الشوكوالتة (غ)(ح) 65 
شوكوالتة دافئة ، كيك نوتيال ، آيس كريم شوكوالتة ثالثي 

ملكة القلوب  (غ)(م)(ح) -60 
 كرة التوت ، رغوة الزبادي ، إسفنجة الفستق ، ستريوسل 

البندق ، حلوى القطن الوردي
 

ماسكاربوني وريكوتا تارت بزيت الزيتون سوربيه (غ)(ح) 65
 مسكربون ، موس الريكوتا ، كومبوت التين ، شربات زيت 

الزيتون
 

         صحن الفواكه            45
قطع الفواكه الطازجة25

  كوكتيالت خاصة

خلطة التوت  60
، فاتح للشهية روسو ، عصير ليمون ، فراولة طازجة

 توت أسود ، توت بري ، توت أزرق ، جريب فروت ، مضاف
إليها الصودا

سانتوريني صن ست 60
 فاتح للشهية جاف ، عصير خيار ، عصير تفاح أخضر ، عصير

ليمون

سموث برو  60
قهوة اصلية ، دبل اكسبرسو ، شراب الفانيليا ، حليب طازج

إيبيزا كولر 60
شعير أمريكي ، عصير ليمون ، عصير تفاح

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب
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االختيار الكالسيكي
موهيتو 50

اختر النكهة المفضلة لديك
كالسيك / زنجبيل / خوخ / باشن فروت / فراولة

فيرجن كوالدا 50
اختر نكهتك المفضلة األناناس / الفراولة / التوت

مارجريتا (مجمدة او مهزوزة) 45
اختر النكهة المفضلة لديك

ليمون / برتقال / مانجو / أناناس / فراولة

سموثي
افوكادو طازج 45

أفوكادو بالتمر، حليب، عسل، نعناع

سموث هيفن 45
زبادي طازج، عصير مانجو، شراب فانيليا

بالك ستورم 45
زبادي طازج، جوز هند ، توت أسود، فراولة، عصير ليمون

تويستر 45
زبادي طازج ، موز ، كيوي ، عصير مانجو ، عصير أناناس

ميلك شيك 45
فانيليا / شوكوالتة / فراولة

ليموناضة
ليموناضة طازجة  38

عصير ليمون طازج ، شراب سكر ، ماء صودا

ليموناضة بالنعناع 38
عصير ليمون طازج ، نعناع ، شراب سكر ، ماء صودا

 ليموناضة بالريحان  38
عصير ليمون طازج ، ريحان ، شراب السكر ، ماء صودا

 ليموناضة بتوت المشكل  38
عصير ليمون طازج ، توت مشكل ، شراب سكر ، ماء صودا

يرجى االستفسار من فريق المطعم إذا كان لديك أي من القيود الغذائية أو الحساسية أو اعتبارات خاصة.ب
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موكتيالت األطفال
هالو كيتي 35

عصير برتقال ، عصير مانجو ، شراب توت بري

األسد الملك 35
عصير تفاح مع عصير توت بري وعصير ليمون

سندريال 35
عصير برتقال ، عصير أناناس ، شراب غرينادين

شاي مثلج
شاي مثلج بالليمون والنعناع - 35

شاي مثلج بالخوخ - 35
شاي مثلج بالعسل والزنجبيل - 35

قهوة مثلجة
قهوة مثلجة 40

كراميل / فانيليا / شوكوالتة

عصائر طازجة
الليمون والنعناع والبرتقال والبطيخ 45

تفاح ، مانجو ، فراولة ، أناناس 50

المشروبات الغازية 25
كوكا كوال / دايت كوك / فانتا

سبرايت / سبرايت دايت / جنجر ايل  / ماء تونيك

مشروبات الطاقة 40
ريد بول

السجائر 40
مارلبورو األحمر / الذهبي / دانهيل الفضي / المنثول
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القهوة والشاي
إسبرسو 30

أمريكانو / كابتشينو / كافيه التيه 35 نكهة كافيه التيه 40
الفانيليا والكراميل وجوز الهند

موكا 40

قهوة منزوعة الكافيين 30

شوكوالتة ساخنة 40

قهوة تركية 40

الشاي 35
إفطار رائع / بهارات سيالن سينامون سبايس

 األصلي إيرل جراي / سوبريم سيالن أصل واحد / ياسمين /
نعناع مغربي / سنشا أخضر إضافي خاص / نعناع

المياة
عادية

سان بينيديتو 500 مل. 35
سان بينيديتو 1000 مل. 40

فوس 800 مل. 55

غازية
سان بينيديتو 500 مل. 35

سان بينيديتو 1000 مل. 40
فوس 800 مل. 55
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