PRIVATE DINING
ALL DAY DINING (11:00AM TO 1:001PM) - BREAKFAST SERVED FROM (6:00AM TO 11:00AM)
NIGHT MENU HIGHLIGHTED WITH A * SERVED FROM (11:00PM TO 11:00AM)

CONTINENTAL
BREAKFAST 65QR

ENGLISH BREAKFAST 85QR
- Two farm eggs cooked scrambled,

fried, poached or boiled.
Eggs are served with sausage, turkey
bacon, tomato, mushroom, and hash
brown potato

- Freshly baked croissants, chocolate
croissant, danish pastry and muffins

- Freshly baked croissant, chocolate
croissant and danish pastry

- White or brown toast served with
honey, butter and jam

- White or brown toast served with
honey, butter and jam

- Fresh orange or grapefruit juice

- Fresh orange or grapefruit juice

- Coffee, tea or herbal infusions

BURGERS AND FRIENDS
BURGER & SANDWICHES ARE SERVED WITH OUR SPECIAL SEASONED SWEET POTATO FRIES, FRENCH FRIES OR POTATO WEDGES

* Classic Beef Burger

90 QR

* Classic Club Sandwich

80 QR

- Mexican Chicken Burger

85 QR

- Chicken Quesadilla

70 QR

- Double baked shawarma sandwich

70 QR

- Flat Bread Pizza

65 QR

- The classic Pizza margarita			

50 QR

- Vegetarian Pizza 				

50 QR

with gooey cheddar, pickled gherkin ice berg lettuce & tomato
chicken breast, turkey bacon, egg, mayonnaise, lettuce
and tomato

topped with minced chicken on Bun with Tomato, red onions,
cheddar and Guacamole

- Coffee, tea or herbal infusions

capsicum, onions, guacamole, sour cream & cheddar cheese
Beef or Chicken, served with French Fries, tabouleh & hummus
Bresaola,shredded parmesan and rocket leaves topped with
truffle oil

Sautéed spinach, garlic, tomato sauce and mozzarella cheese

ORIENTAL BREAKFAST

85QR

- Foul medammes
- Assorted arabic cheese platter
- Labneh with vegetables platter
- Mini manakish and arabic bread
- Two farm eggs cooked, scrambled,
fried, poached/ boiled
- Coffee, tea or herbal infusions

HEALTHY BREAKFAST

85QR

- Homemade fresh fruit salad, yogurt
with sliced banana and honey

- Assorted cereals or hot oatmeal
served with low fat or skimmed milk
- Fresh orange or grapefruit juice
- Coffee, tea or herbal infusions

ALL DAY BREAKFAST PLATTER

(SERVED 24HOURS)

65QR

TWO FARM EGGS COOKED SCRAMBLED, FRIED, POACHED OR BOILED EGGS
ARE SERVED WITH SAUSAGE, TURKEY BACON, TOMATO, MUSHROOM, BAKED
BEANS AND HASH BROWN POTATO.

PASTA AND NOODLES
* Penne, spaghetti or fusilli with your choice of:

65 QR

- Stir fried egg noodle

50 QR

tomato sauce, carbonara, bolognese, pesto, arrabiata,
puttanesca, or seafood with tomato
with minced chicken, chili and dark soy sauce

MAIN COURSES
95QR

- Grilled seafood platter
prawns, hammour, salmon, green lip mussels

- Mixed grill platter

lamb rack, chicken shish tawouk, shish kebab, kofta,
spiced bread

- Oven baked salmon in parchment paper

APPETIZERS

With vegetables

- Assorted cold mezza platter

45 QR

- Selection of arabic hot mezze

45 QR

- Fattouch salad
- Tabbouleh

40 QR
40 QR

- Classic Garden Salad				

40QR

Hummus, Moutabal, Vine Leaves, Mouhammara
Kibbeh, Cheese rakakat, Spinach fattayer

95QR
60QR
60QR
75QR

with french fries or white rice
- Whole oven baked sea bass

75QR

with roasted baby potatoes and vegetables

GRILL

29QR

- Moutabal					

29QR

* Caesar salad with croutons

45 QR

ALL GRILL ITEMS SERVED WITH OVEN ROASTED

- Crispy battered shrimps

60 QR

STEAMED RICE OR MASHED POTATOES

with spicy salt and siracha mayonnaise
- Our tomato buffalo mozzarella				
with Basil Pesto, red onions

55 QR

50QR

* Vegetable Saloona, with steamed rice
- Balaleet, Vermicelli cooked with saffron,

sugar & cinnamon topped with an omelet

Dolomia (750ml)
Dolomia (330ml)
Evian (1.25L)
Evian (500 ml)

* New york cheese cake with berry compote
- Creme Brulee

55QR
45QR

* Assorted fruit platter or Fruit Salad
- Ice Cream (1 Scoop)

50QR
30QR

* Assorted cheese platter

80QR

with crackers and dried fruits

JAPANESE CORNER
(Available from 3PM until 10PM)
Nigiri Platter

160QR

2 Pcs nigiri of each salmon, tuna,
crabstick, bbq eel. Octopus, shrimps,
sea bass

DESSERTS

105 QR
90 QR

* 250gm Salmon steak

MINERAL WATER

with your choice of vegetable, chicken or Prawns

QATARI SPECIALTIES

* 200gm Grilled beef tenderloin

BEVERAGES

45 QR
50 QR
50 QR

- Mushroom cream soup with truffle oil
- Fragrant asian noodle soup

VEGETABLES AND YOUR CHOICE OF FRIES OR

- 200gm Supreme chicken breast 70 QR

S O U P S
* Oriental Lentil Soup

90QR

- Fish and Chips, with malt vinegar and tartar sauce
- Biryani, chicken or vegetable or seafood
- Indian Vegetable Curry with white rice		
- Oriental grilled chicken 			

- Hummus 						

- Add chicken 50QR ,add smoked salmon 60QR

105QR

Sashimi Moriawase

160QR

salmon, tuna, crab, sea bass, octopus,
ebi, unagi and scallop sashimi

Salmon Lovers

120 QR

Combination of salmon rolls, crazy,
sake, norwegian, philadelphia, grilled

SPARKLING WATER

S. Pellegrino (1L)
S. Pellegrino (250 ml)
Dolomia (750ml)
Dolomia (330ml)

FRESH JUICES

20QR
18QR
26QR
18QR

Turkish coffe
French coffee
Hot chocolate
Arabic coffee Dallah

25QR
18QR
22QR
20QR

TWG TEA SELECTION

35QR

Cocktail, Lemon Mint, Pineapple,
Lemonade, Orange, Banana,
Watermelon, Mango

HOT BEVERAGES
American Coffee
Cappuccino
Single Espresso
Double Espresso
Café latte
Café mocha

28QR
29QR
25QR
29QR
29QR
30QR

28QR
28QR
29QR
45QR

(Served with dates)

MOCKTAILS & MOJITO

35QR

38QR

Fruit and honey
Orange secret
Pinacolada
Sparkling punch
Mojito
(Classic, Strawberry, Passion fruit)

MILKSHAKE

38QR

SOFT DRINKS
FANTA STRAWBERRY

20QR
20QR

Chocolate-Vanilla-Strawberry

Allow us to fulfill your needs – let our In-room dining staff know if you have any special dietary requirements, food allergies or food intolerances.

قائمة الطعام الخاصة
الفطور يقدم من الساعة  11:00-06:00صباحًا
مساء الى الساعة  11صباحًا
المشار إليها بالنجمة (*) يتم تقديمها يوميًا من الساعة 11
ً

فطور

 65ر.ق

كونتينينتال
 كرواسان طازج بأنواعه خبز توست أبيض أو أسمرمع العسل ،الزبدة و المربى
 عصير برتقال أو غريب فروت طازج -قهوة ،شاي عادي أو باألعشاب

فطور انكليزي

 85ر.ق

 بيضتان طازجتان حسب الطلب تقدممع :السجق ،شرائح الديك الرومي،
طماطم ،فطر ،بطاطا مخبوزة
 كرواسان طازج بأنواعه خبز توست أبيض أو أسمر مع العسل،الزبدة و المربى
 عصير برتقال أو غريب فروت طازج -قهوة ،شاي عادي أو باألعشاب

البرغــر و أصدقائــه
البرغر و الســندويشـــات بأنواعها تقدم مع البطاطا الحلوة المقلية،
البطاطا المقلية أو الويدجز

* برغر كالسيكي

 90ر.ق

مع جبنة الشيدر و الخس و الطماطم

 -برغر دجاج مكسيكي

دجاج مفروم مع الطماطم  ،البصل األحمر  ،الشيدر و الجواكامولي

* كلوب ساندويش

دجاج  ،ديك رومي  ،بيض ،خس ،مايونيز و طماطم

 -دجاج بالخبز المكسيكي

 85ر.ق
 80ر.ق
 ٧٠ر.ق

و البهارات المكسيكية و جبنة الشيدر و صلصة الكواكامولي و الكريمة

 -ســـــاندويــش شـــــاورما

شاورما لحم بقري أو دجاج يقدم مع البطاطس المقلية ،التبولة والحمص

			
 فالتبريد بيتزبريزاوال (لحم مقدد) جبنة ,روكا و زيت الكما
 فالتبريد بيتزا بالسبانخ سوتيهثوم  ،صلصة طماطم و جبنة موزاريال

					
بيتزا خضار

فطور شرقي

 ٨٥ر.ق

 فول مدمس صحن مشكل من األجبان العربية صحن لبنة مع الخضار المشكلة مناقيش صغيرة و خبز عربي بيضتان طازجتان حسب الطلب -قهوة ،شاي عادي أو باألعشاب

فطور صحي

 ٨٥ر.ق

 سلطة فواكه مع العسل واللبن والموز دقيق الشوفان الساخن أو أي نوع منرقائق الحبوب مع حليب قليل
أو منزوع الدسم
 عصير برتقال أو غريب فروت طازج -قهوة ،شاي عادي أو باألعشاب

طبق الفطور (يخدم  24ساعة)

بيضتان طازجتان حسب الطلب تقدم مع :السجق،
شرائح الديك الرومي ،طماطم ،فطر ،بطاطا مخبوزة

المقبالت

* بيني أو سباغيتي حسب الطلب من:

صلصة البندورة أو كارابونارا أو البولونيز أو آرابياتا مع الريحان
أو البيشاميل مع ثمـــار البحر و الطماطم

 -نودلز مع دجاج مفروم و صلصة حارة مع الصويا

األطباق الرئيسية
روبيان  ،هامور  ،سلمون  ،بلح البحر

 -طبق مشاوي مشكلة

ريش ،شيش طاووق ،كباب  ،كفتة ،خبز مقطع حار

 سمك سلمون بالفرن مع الخضار -سمك مقلي بالخل مع صلصة التارتار

 أرز برياني مع الدجاج أو الخضار و ثمار البحر -كاري الخضار الهندي مع الرز األبيض

 ٤٠ر.ق

حمص ،متبل ،ورق عنب ،محمرة

 مقبالت ساخنة متنوعةكبه ،فطاير بالسبانخ ،سمبوسك بالجبنة
 سلطة فتوش تبولة			
 سلطة مشكلة كالسيكية					
 حمص					
 متبل* سلطة سيزر (القيصر)
مع الخبز المحمص
					
أضف دجاج
 القريدس المقرمش الحارمع صلصة السيراكا الحامضة الحارة
 تغيير سلطة الميلينيوم الخاصة ل :سلطة البندورة و جبنة الموزاريال
نوع خاص من الطماطم المشوية مضاف إليها جبنة الموزاريال
و الريحان و البصل األحمر

 ٤٠ر.ق

باإلضافة الى الكاري بالطريقة الفيتنامية مع الخضار أو ثمار البحر

 -بالليط ،شعيرية مضاف إليها

 ٥٠ر.ق
 ٥٠ر.ق

		
 كريم بروليه* سلطة فواكه (طبق من الفواكه الطازجة)
 أيــس كــريم ( 1حبة)* طبق من األجبان المشكلة
مع البسكويت المملح و الفواكه المجففة

 105ر.ق
 90ر.ق
 ٩٥ر.ق

 551ر.ق

* قطعة 200غم

من الفيليه البقري المشوي (فيليه)

* قطعة 250غم

من فيليه سمك السلمون

مياه معدنية

الركـــن اليــاباني
مساء)
(متوفر من الساعة  3بعد الظهر وحتى 10
ً

 160ر.ق

 2قطعة نيجري من سمك السلمون  ،التونة ،
كراب ستيك  ،ثعبان البحر ،األخطبوط ،الروبيان،
باس البحر

 ٥٥ر.ق
 45ر.ق
 ٥٠ر.ق
 3٠ر.ق
 ٨٠ر.ق

 ٦٠ر.ق
 70ر.ق

 60ر.ق
 ٦٠ر.ق

طبق نيجري

الحلويات
* نيويورك تشيز كيك مع التوت

 95ر.ق

جميع أصناف المشاوي تقدم مع خضار مشوية و اختيارك من
البطاطس المقلية أو أرز مطهي على البخار أو بطاطا مهروسة

 45ر.ق
 ٥٠ر.ق
 ٥٠ر.ق

االطباق القطرية المختارة

الزعفران و السكر و القرفة و موضوع عليها البيض المقلي

 ٥٠ر.ق

المشاوي

مع البطاطا والخضروات المشوية
 -كاري الخضار الهندي مع الرز األبيض 		

المشروبات

* صالونة الخضار مع أرز مطبوخ على البخار

 65ر.ق

 ٤٠ر.ق
 ٤٠ر.ق
40ر.ق
29ر.ق
29ر.ق
 45ر.ق

 -سمك سيباس كامل مخبوز بالفرن

 -قطعة 200غم

وإضافة ما ترغب به من خضار أو دجاج أو قريدس

.50رق

ويقدم مع البطاطا المقلية

* طبق مازة باردة مشكلة

* شوربة العدس
 شوربة الفطر مع زيت الفطر -شوربة المعكرونة اآلسيوية

 ٥٥ر.ق

المعكرونة و النودلز

 -طبق ثمـــار البحر

 ٦٥ر.ق

 65ر.ق

ســـاشيمي مورياواز

 160ر.ق

سمك السلمون ،التونة ،السلطعون ،باس البحر،
األخطبوط ،إيبي ،أوناغي ،ومحار ساشيمي

محبي السلمون
مزيج من لفائف السلمون ،ساكي ،نرويجي،
فيالدلفيا ،مشوي

 120ر.ق

دولـــــــوميا ( 750ملم)
دولـــــــوميا ( 330ملم)
ايفيان ( ١.٢٥ليتر)
ايفيان ( ٠.٥ملم )
س.بيليغرينو ( 1ليتر)
س.بيليغرينو ( 250ملم)
دولـــــــوميا ( 750ملم)
دولـــــــوميا ( 330ملم)

مياه غازية

من صدر الدجاج (سوبريم)

القهوة األمريكية
اسبريسو
اسبريسو دبل
كابوتشينو
كافيه التيه
قهوة موكا

.75رق

 ١٠٥ر.ق
 ٩٠ر.ق
 ٧٠ر.ق

 20ر.ق
 18ر.ق
 26ر.ق
 18ر.ق

شوكوالتة ساخنة
قهوة تركية
قهوة فرنسية
دلة قهوة عربية (تقدم مع التمر)

 ٢٩ر.ق
 ٢٨ر.ق
 ٢٨ر.ق
 55ر.ق

 25ر.ق
 18ر.ق
 22ر.ق
 20ر.ق

 TWGشاي
بنكهـــات متعددة

 ٣٥ر.ق

 ٣٥ر.ق
عصائر طازجة
كوكتيل ،ليمون نعناع ،أناناس ،ليموناضة،
برتقال و موز ،بطيخ ،مانجو

المشروبات الساخنة

 75ر.ق

 28ر.ق
 ٢٥ر.ق
 ٢٩ر.ق
 29ر.ق
 29ر.ق
 ٣٠ر.ق

موكتيل وموهيتوس

 38ر.ق

هاني آند فروت
سيكرت مندرين
بيناكوالدا
بانش سباركلنغ
موهيتو (كالسيك ،فروت باشن ،فراولة)

ميلك شيك

الشوكوالته ،الفانيليا ،الفراولة

مشروبات غازية
فانتا فراولة

 ٣٥ر.ق
 20ر.ق
 20ر.ق

إســمح لنــا بتلبيــة احتياجاتــك و يرجــى إعــام فريــق العمــل مســبقًا اذا كان لديكــم أيــة حساســية علــى أي نــوع مــن األطعمــة

