
BREAKFAST

BREAKFAST A LA CARTE
From 6.00am to 11.00pm

 Fresh Fruit Juices   
Freshly squeezed fruit juice QR 35
Orange, grapefruit, carrot, water melon, lemonade, 
pineapple, mango, strawberry  

Cereals  N, G, D 
Corn Flakes, Rice Crispies, All Bran, Muesli, Oatmeal 
with Cold or Hot Milk QR 25

Bakery Basket   N, G, D 
An assorted basket of bread rolls and pastries, including: QR 65
Danish pastry, croissant, assorted rolls and toast served with 
preserves or honey and butter or margarine
Donuts: plain, chocolate, cinnamon (per piece) QR 15
Croissants: butter, cheese, zaatar or chocolate (per piece) QR 15
Danish pastries: apple turn-over, apricot, raisin, 
Cinnamon or nut rolls (per piece) QR 15
American Muffins: chocolate chips-vanilla berry (per piece) QR 15

Eggs   E, D, S 
Fresh eggs prepared to your liking: 
Fried, poached, boiled, scrambled or Omelette
Served with hash browns, grilled tomato and your choice of:  G
Beef or turkey bacon, grilled beef ham, or chicken sausage   B
2 eggs QR 40
3 eggs QR 50

Pancakes, Waffles & French Toast   N, G, D, E QR 55
American style pancakes, crispy golden waffles or vanilla French toast 
Served with warm Maple syrup, honey or whipped cream & 
fresh seasonal fruit salad

 

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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LUNCH & DINNER
From 12.30pm to 11.00pm

APPETIZERS & SALADS   N, D, G   

 Farmers Market Salad V QR 65
Featuring seasonal juliennes vegetables, fresh greens, 
pecan nuts & feta cheese

Caesar Salad  E, N, D, G, S QR 65
With its traditional dressing, croutons and Parmesan.
Cajun grilled chicken can be added QR 25

Tomato Caprese  V QR 85
Tomato layered with fresh mozzarella served with basil dressing

Scottish Smoked Salmon   G, D, E QR 95
Served with green crisp mixed salad, Horseradish sauce 
and Brown toast

HOT & HEALTHY SOUPS

Oriental Lentil Soup  G QR 50
Served with lemon wedges and oven dried croutons

Seafood Soup   G, D, S QR 60
With saffron, cream, shrimp and calamari

Soup of the Day    QR 50
Please ask for the daily special from our order taker

 

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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SANDWICHES, WRAPS & BURGERS

 

Club Sandwich   G, D, E QR 80
Toasted triple decker sandwich with grilled chicken, 
fried eggs, bacon, lettuce, tomatoes and cheese

Ciabatta Grilled Vegetable Sandwich  V, G, D QR 70
Grilled Halloumi cheese, eggplant, zucchini, tomatoes 
and roasted onion, topped with basil compote.

Char-grilled Beef Burger (Black Angus)   G, E, D, B QR 80
250gm of Angus beef burger, bacon, gherkins, lettuce, 
fried egg, tomatoes and double layer of cheese.
 
Philadelphia Steak Sandwich   G, D, B QR 80
Grilled beef tenderloin with cream cheese, 
sautéed onion and tomato in a soft baguette

Tex-Mex Quesadilla Wrap   G, D QR 65
Flour Tortilla grilled chicken, cheddar cheese, 
served with guacamole and sour cream

All Sandwiches, Wraps & Burgers are served with French Fries or Mix Salad

 

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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COLD MEZZEH-ALL VEGETARIAN

 

Hummus  N, V  QR 35
Cooked and mashed chickpeas, blended with tahini, olive oil, 
lemon juice, lemon salt and garlic

Fattoush  G, V QR 40
Arabic mixed salad with sumac powder 

Mousaka  N, V QR 35
Deep fried eggplant cooked in tomato sauce 
with onions and chickpeas

Moutabal   N, V QR 35
Char grilled eggplant dip mixed with tahini and garlic

Shanklish  D QR 35
Soft fermented Arabic cheese mixed with tomato, onion, 
fresh herbs and olive oil

Tabbouleh    V QR 40
Bulgur, finely chopped parsley, tomato and onion, 
seasoned with lemon juice and olive oil

Vine Leaves  V QR 35
Stuffed with vegetables, rice, onion and parsley cooked 
with olive oil and pomegranate sauce

Oriental mezzeh  G, N, V QR 85
Stuffed with vegetables, rice, onion and parsley cooked 
Hommos, Moutabal, Tabbouleh, Fattoush, Vine Leaves 

 

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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HOT MEZZEH

 

Meat Sambousek   G, N QR 40
Pastries filled with minced lamb and pine nuts

Meat Kibbeh  B, G, N QR 40
Minced lamb, crushed wheat and pine nut balls

Spinach Fatayer   N, V QR 40
Pastries filled with spinach and onion
 
Cheese Rekakat   G, C QR 40
Pastries filled with cheese and parsley

Arayes   G, B QR 65
Minced lamb mixed with onion, tomatoes 
and parsley grilled in Arabic bread 

 

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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MAIN COURSES

 

Char-Grilled Hammour Fillet   S, D QR 100
with herbed lemon butter sauce 

Grilled Mixed Seafood Skewers    S QR 140
Hammour, Prawns, Salmon  
with basil and tomato sauce  

Farm Baby Chicken         QR 100
Roasted farmer Baby Chicken enhanced with Paprika & Garlic  

Grilled Herb and Spices Jumbo Prawns   S QR 140

Grilled Rib Eye Steak   B QR 140 

Oriental Mixed Grill   B, D          QR 140
Shish Taouk, Kofta, Shish Kebab 
served with french fries & garlic sauce

Roasted Black Angus Beef Tenderloin   B QR 170

SIDE DISHES

All main courses are served with two side dishes of your choice:
Seasonal vegetables
Green salad
French fries
Mashed potatoes

SAUCES

All meat dishes with your choice of sauce:
Natural jus with herbs
Mushroom sauce 
Pepper sauce

 

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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 ASIAN FAR EASTERN SPECIALTIES

Our Tasty Hyderabad Biryani-Signature Dish   N, D, S, E QR110
Veetee basmati rice cooked with 7 different spices, boiled eggs 
and your choice of chicken or lamb 

Shrimp Biryani   S QR 120

Indian Tiger Prawn Curry  S  QR 120

Indian Vegetable Curry (Spicy)  V QR 85

TAPAS SELECTION   G, N, D, S, B QR 85

Smoked Salmon on Whole Wheat bread & Horseradish 
Bresaola with Rocket & Truffle oil
Brie Cheese with Mango Chutney
Tomato and Mozzarella with Fresh Basil
Hummus Tart
Shrimp salad with Salmon roe 
    

PASTA (Tagliatelle, Farfalle, Spaghetti or Penne)         QR 75

Bolognese   B, D, G 
Beef Ragout served with Parmesan cheese

Napoletana   V, G, D 
Tomato & red bell pepper sauce served with Parmesan cheese  

Carbonara   B, D, G, E         
Beef or turkey bacon, eggs, cream & Parmesan cheese   

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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SUSHI & SASHIMI

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

SUSHI – MAKI 4PCS

Salmon & Avocado Roll   S QR  52

California Roll    S, G, E, D, N QR  48
Avocado, crab meat, cucumber, mayo and sesame seeds

Dragon Roll    S, G, E QR  40
Spider crab, tuna,avocado, flying fish roe

Shrimp tempura roll    S, G, E, N QR  35
Flying fish roe, avocado, black sesame

Yasai Vegetarian Roll    V QR  30
Pickled wakame, asparagus, avocado, cucumber

Avocado Roll    V QR  30

Spicy Tuna Roll    S, G QR  40

Kappa - Cucumber Roll    V QR  25

Unagi – Eel Roll    G, S QR  50

Kani – Crab Sticks Roll   S QR  40

SUSHI – SASHIMI 5PCS           

Hamachi – Yellow Tail    S QR  57

Salmon    S QR  50

Red Tuna    S QR  48

Kani – Crab Sticks    S QR  50

Ikura – Salmon Roe    S QR  75
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V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

SUSHI – NIGIRI 3PCS

Ebi – Tiger Prawn    S QR  45

Hamachi – Yellow Tail    S QR  55

Salmon    S QR  45

Ikura – Salmon Roe    S QR  70

Tobiko – Flying Fish Roe    S QR  45

Red Tuna    S QR  45

Kani – Crab Sticks   S QR  55

Unagi – Eel   S, G QR  55

SUSHI – TEMAKI 1PC

Spicy Tuna Temaki   S, G QR  35

Salmon & Avocado Temaki   S, G QR  35

Kappa – Cucumber Temaki    V, G QR  25

Kani – Crab Sticks Temaki   S, G QR  40

Blue Dragon Temaki    S, G QR  30
Spider crab, avocado,eel, cucumber, mayo

Red Dragon Temaki    S, G, E, D QR  50
Shrimp, crab meat, mango, cucumber, tobiko

SUSHI PLATTERS           

Omakase Assorted Sushi – 20pcs   S, G, E, D QR  175
Leave it up our sushi chef to choose for you the best!!!

Moriawase – Assorted Sushi Sashimi – 15pcs    S, G, E, D QR  140

Maki Lovers Platter – 24pcs    S, G, E, D QR  175
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SUMMER FUSION

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
A-contains alcohol

SALADS

Roasted baby aubergine and tomato salad    V, G, A QR  65
with yuzu dressing & rice crackers    

Asian fusion salad    B, G QR  70
with pickled Japanese mushroom & air dry beef 

Smoked duck salad    G QR  75
with papaya, pineapple, avocado & banana chips 
with orange-ginger vinaigrette 

SOUP             

Thai chicken coconut soup    G, D QR  50

Prawns Tom Yum soup    S, G, D QR  60

TEMPURA

Prawns Tempura    S, G, E, D QR  100
with creamy wasabi, cantaloupe-lime salsa & sweet chili 

Soft shell crab Tempura    G, D, S QR 120
with wakame salad, lime-chili dressing, 
carrot-ginger-orange puree & cilantro    

Singapore Seafood Basket    S, G, D QR 135
with chili sauce & herb, yoghurt, prawns, calamari, 
crab sticks, green lips mussels, Asian vegetables 

BIG PLATES

Chilean seabass    S, G, D, A QR 165
with prawns in coconut  & Tom Yam broth, Sticky coconut rice

Shiro miso marinated black cod     G, E, A QR 145
with Hajikami, Stir fried Pak choi with 12 year aged balsamic 
& kumquat, Sticky coconut rice

Cinnamon flavored BBQ lamb cutlets     G QR 120
with spicy vanilla orange sauce & onion confit, Robata grilled asparagus 
with sweet miso glaze, Seasoned rough cut chips

Roasted lobster     S, G, D QR 240
with kaffir lime, yuzu, chilli & Thai basil, steamed edamame 
with chilli & ginger, Seasoned rough cut chips
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TASTE OF MYKONOS

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef

STARTERS

Tzatziki    V, D QR  35
Greek yogurt, cucumber, garlic & extra virgin oil             

Baked feta cheese    V, D QR  50 
Peppers, tomatoes & fresh thyme

Fried zucchini patties   V QR  50  
Feta cheese, spring onion & herbs      

Calamari rings    S QR  60 
Fried calamari, basil, chilli & garlic dip    

Prawn saganaki    A, S QR  85 
Peppers, spicy tomato sauce, feta cheese & ouzo 

SALADS
Mykonos salad    V, D, G QR  65
Spinach, artichoke, Rocca, peppers, pita croutons, 
parmesan flakes, caramelized walnuts    

Greek salad    V, D QR  65
Tomatoes, cucumber, Kalamata olives, caper berries, feta cheese & olive oil

SEA FOOD                 
Sea food Orzo ‘’Kritharoto’’    S, G QR  95
Shrimps, calamari, mussels, parsley & ouzo

Lobster linguini ‘’Astakomakaronada”    S, G, D QR 145
Tomato sauce, basil & olive oil

ROASTS & GRILLS
Greek Moussaka    B, G, D, E QR  85
Layers of potatoes, zucchini, eggplant, minced beef & béchamel sauce

Beef souvlaki    B, G, D QR 125
Beef fillet, pita bread, tzatziki, tomato, onions, 
potato wedges & lemon-mustard dressing     

Chicken souvlaki    G, D QR  95
Marinated chicken, pita bread, tzatziki, tomato, onion, potato wedges & 
lemon-mustard dressing

DESSERTS 
Traditional Greek “Galaktompoureko”    G, D, E QR  45
Rich milky cream in fyllo pastry, aromatic syrup & vanilla ice cream

Walnut cake ‘’karidopita’’     G,E QR. 45
Aromatic syrup & vanilla ice cream
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TASTE OF FISH MARKET

Calamari Provencal   S, G, D QR 55
Fried calamari with paprika served with balsamic cherry tomato,
fresh lemon and Tartar sauce

Chili flavored Alaskan King Crab   S, G QR 180
Served with White Rice and Fresh Coriander Leaves  

Lobster Thermidor   S, G, D         QR 185
Served with bowl of steak House Chips   

Pan Seared Sea Bass with Red Curry Sauce   S, G, D         QR 145
Served with White Rice  

Tiger Prawn Tempura   S, G, E         QR 75
Served with Mango Salsa, Guacamole and Sweet Chili Sauce 

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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DESSERTS & PASTRIES

DESSERTS & ICE CREAM QR 45     

California Style Cheese Cake   D, G, E  

Oum Ali   D   

Cheese Kounafee    D  

Arabic Pastries     N    

Tiramisu     D, E      

Chocolate Mousse with Orange, Mango sauce     D, E, G  

Exotic Sliced Fruits    

Selection of Ice creams & Sorbets     

V-contains vegetable, D-contains dairy, E-contains egg, G-contains gluten, S-contains seafood, N-contains nuts, B-contains beef
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حلويات ومعجنات

 

٤٥ رق حلويات ومثلجات  

تشيز كيك على الطريقة الكاليفورنية    د، غ، ا  

أم علي    د  

كنافة باجلنب    د  

معجنات العربية    ن 

تيراميسو    د، ا 

موس شوكوال مع البرتقال وصلصة املانغا    د، ا، غ 

شرائح الفواكه االستوائية 

مجموعة مختارة من املثلجات والسوربيه 

 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
األســعار جميعها بالريال القطري وهي شــاملة لكل شيء
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سـوق السـمك 

٥٥ رق كاالماري بروفنسال    س, غ, د 
كاليمارى مقلى مع الفلفل األحمر يقدم مع طماطم الكريز البلسمى , 

الليمون الطازج و صلصله التارتار 

١٨٠ رق ملك الكابوريا االسكا بنكهة الفلفل احلار   س, غ 
تقدم مع األرز األبيض وأوراق الريحان  

١٨٥ رق أم الروبيان تيرميدور   س, غ, د  
تقدم مع شرائح  من رقائق البطاطس

١٤٥ رق مع صلصة الكاري األحمر  سمك القاروص  س, غ, د  
تقدم مع األرز األبيض 

٧٥ رق طبق متبورا الروبيان النمرى  س, غ, ا 
تقدم مع سلطه املاجنو , صلصه االفوكادو مع الفلفل والطماطم و صلصه الفلفل احللو   

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
األســعار جميعها بالريال القطري وهي شــاملة لكل شيء
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د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
األســعار جميعها بالريال القطري وهي شــاملة لكل شيء

أطايب ميكونوس

املقبالت 

٣٥   ر.ق  تزتزيكي    نباتي؛ يحتوي على ألبان 
لنب يوناني، خيار، ثوم، زيت زيتون بكر ممتاز             

٥٠   ر.ق  جنب الفيتا اخملبوز    نباتي، يحتوي على ألبان 
فليفلة، طماطم، زيتون صعتر طازج

٥٠   ر.ق  أقراص الكوسا املقلية   نباتي 
جنب الفيتا، بصل أخضر، أعشاب      

٦٠   ر.ق  حلقات الكاالماري    مأكوالت بحرية 
كاالماري مقلي، حبق، تغميسة الفلفل احلار والثوم    

٨٥   ر.ق  روبيان ساغاناكي    يحتوي على كحول، مأكوالت بحرية 
فلفل، صلصة الطماطم احلارة، جنب الفيتا، أوزو

السلطات

٦٥   ر.ق  سلطة ميكونوس     نباتي، يحتوي على ألبان، يحتوي على غلوتني 
سبانخ، خرشوف، جرجير، فلفل، كروتون البيتا، رقائق البارمزان، جوز مكرمل

٦٥   ر.ق  السلطة اليونانية    نباتي، يحتوي على ألبان 
طماطم، خيار، زيتون كاالماتا، كبر، جنب الفيتا، زيت زيتون

املأكوالت البحرية                  

٩٥   ر.ق  أورزو مأكوالت البحر "كريتاروتو"     مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني 
روبيان، كاالماري، بلح البحر، بقدونس، أوزو 

١٤٥   ر.ق  لينغويني الكركند "أستاكوماكارونادا"   مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان 
صلصة طماطم، حبق، زيت زيتون 

املشاوي 

٨٥   ر.ق  طبق املوساكا اليوناني    حلم بقر، يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان، يحتوي على بيض 
طبقات من البطاطس، كوسا، باذجنان، حلم مفروم، صلصة البيشاميل 

١٢٥   ر.ق  حلم سوفالكي    حلم بقر، يحتوي على ألبان، يحتوي على غلوتني 
فيليه حلم، خبز بيتا، تزاتزيكي، طماطم، بصل، شرائح البطاطس، تتبيلة اخلردل والليمون احلامض

٩٥   ر.ق  دجاج سوفالكي    يحتوي على ألبان، يحتوي على غلوتني 
دجاج بالنقعة، خبز بيتا، تزاتزيكي، طماطم، بصل، شرائح البطاطس، تتبيلة اخلردل والليمون احلامض

أطباق التحلية  

٤٥   ر.ق  طبق التحلية اليوناني التقليدي "غاالكتومبوريكو"    يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان، يحتوي على بيض 
كرمية احلليب الغنية في عجينة الفيلو الرقائقية، مع الشراب الزكي وبوظة بنكهة الفانيال 

٤٥   ر.ق  كعكة اجلوز "كاريدوبيتا"     يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض 
شراب بالنكهات العطرية، بوظة بنكهة الفانيال
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قائمة األطعمة اخملتلطة الصيفية

السلطات 

٦٥  ر.ق سلطة الباذجنان املشوي    نباتي، يحتوي على غلوتني 
الطماطم مع تتبيلة اليوزو ومقرمشات األرز    

٧٠  ر.ق سلطة اخللطة اآلسيوية     يحتوي على حلم بقر، يحتوي على غلوتني  
مع الفطر الياباني اخمللّل وحلم البقر اجملفف 

٧٥  ر.ق سلطة البط املدخن     يحتوي على غلوتني  
مع البابايا، األناناس، األفوكادو، رقائق املوز، وتتبيلة اخلل بالبرتقال والزجنبيل 

احلساء              

٥٠  ر.ق حساء الدجاج وجوز الهند التايلندي     يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان  

٦٠  ر.ق حساء توم يوب بالروبيان     مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان  

التامبورا 

١٠٠  ر.ق تامبورا الروبيان    مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، يحتوي على ألبان  
مع الواسابي الكرميي، وصلصة الشمام والليمون احلامض، والفلفل احللو  

١٢٠ ر.ق تامبورا السلطعون    مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، يحتوي على ألبان  
مع سلطة واكامي، وتتبيلة الليمون احلامض والفلفل 

احلريف، وبوريه اجلزر والزجنبيل والبرتقال، والكزبرة  

١٣٥ ر.ق سلّة املأكوالت البحرية السنغافورية     مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان 
مع صلصة الفلفل احلريف واللنب الزبادي باألعشاب 

(روبيان، كاالماري، أصابع السلطعون، بلح البحر، خضار آسيوية)

األطباق الرئيسية

١٦٥ ر.ق سمك قاروس تشيلي    مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان 
مع الروبيان في مرق توم يام وجوز الهند، مع أرز جوز الهند اللّزج

١٤٥ ر.ق سمك القدّ األسود بنقعة شيرو ميسو     مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان  
مع الهاجيكامي، وباك شوي مقلي، واخلل البلسمي املعتق ١٢ سنة والكومكات، مع أرز جوز الهند اللّزج 

١٢٠ ر.ق كستالتة حلم الضأن بالباربيكيو املكنّهة بالقرفة     يحتوي على غلوتني  
مع صلصة البرتقال والفانيال احلريفة وكونفيه البصل، وهليون روباتا املشوي وتتبيلة ميسو 

احللوة، والبطاطس تشيبس املتبّلة 

٢٤٠ ر.ق كركند بالفرن     مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على ألبان  
مع الكافير واليوزو والفلفل احلريف واحلبق التايلندي، ومع اإلدامامي املطهو على 

البخار مع الفلفل احلريف والزجنبيل، والبطاطس تشيبس املتبّلة

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
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٢ السوشــي-

سوشي – نيغيري ٣ قطع 

٤٥  ر.ق آبي        روبيان جامبو - مأكوالت بحرية 

٥٥  ر.ق هاماشي – سمكة الذيل األصفر      مأكوالت بحرية 

٤٥  ر.ق سلمون      مأكوالت بحرية 

٧٨  ر.ق إيكورا – بطارخ السلمون         مأكوالت بحرية 

٤٥  ر.ق توبيكو – بطارخ السمك الطيار          مأكوالت بحرية 

٤٥  ر.ق التونا احلمراء          مأكوالت بحرية 

٥٥  ر.ق كاني – أصابع السلطعون          مأكوالت بحرية 

٥٥  ر.ق أوناغي – حنكليس       مأكوالت بحرية 

سوشي – تيماكي قطعة واحدة 

٣٥  ر.ق تيماكي التونا احلريف             مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني  

٣٥  ر.ق تيماكي السلمون واألفوكادو             مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني  

٢٥  ر.ق كابا – تيماكي اخليار           نباتي، يحتوي على غلوتني  

٤٠  ر.ق كاني – تيماكي أصابع السلطعون           مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني 

٣٠  ٣٠ تيماكي بلو دراجون     
سلطعون، أفوكادو، حنكليس، خيار، مايونيز 

٥٠  ر.ق تيماكي ريد دراجون        مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، يحتوي على ألبان 
قريدس، حلم السلطعون، مانغو، خيار، توبيكو 

أطباق السوشي           

١٧٥  ر.ق أوماكاسي – طبق السوشي املشكّل – ٢٠ قطعة        مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، يحتوي  
إتّكل على شيف السوشي لدينا وهو سيختار لك األفضل!

١٤٠  ر.ق موريويز - طبق الساشيمي املشكّل – ١٥ قطعة    مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، يحتوي على ألبان 

١٧٥  ر.ق طبق محبّي املاكي – ٢٤ قطعة      مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، يحتوي على ألبان 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
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١ السوشــي-

سوشــي – ماكي ٤ قطع 

٥٢   ر.ق  رول الســلمون واألفوكادو     مأكوالت بحرية 

٤٨  ر.ق  رول كاليفورنيا     مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، يحتوي على ألبان، مكســرات 
أفوكادو، حلم الســلطعون، خيار، مايونيز، سمســم 

٤٠  ر.ق  رول دراجــون              مأكــوالت بحريــة، يحتــوي علــى غلوتــني، يحتــوي علــى بيــض 
ســلطعون، تونا، أفوكادو، بطارخ الســمك الطيار

٣٥  ر.ق  رول تامبورا القريدس     مأكوالت بحرية، يحتوي على غلوتني، يحتوي على بيض، مكســرات  
بطارخ الســمك الطيار، أفوكادو، سمسم أسود 

٣٠  ر.ق  رول ياســاي النباتي     نباتي 
واكامي مخلــل، هليون، أفوكادو، خيار 

٣٠  ر.ق  رول األفــوكادو       نباتــي  

٤٠  ر.ق  رول التونــا احلرّيــف         مأكــوالت بحريــة، يحتــوي علــى غلوتــني 

٢٥  ر.ق  كابــا - رول اخليــار       نباتــي 

٥٠  ر.ق  أوناغــي         رول احلنكليــس - مأكــوالت بحريــة، يحتــوي علــى غلوتــني 

٤٠  ر.ق  كانــي        رول أصابــع الســلطعون - مأكــوالت بحريــة 

سوشــي – ساشيمي ٥ قطع       

٥٧  ر.ق  هاماشــي       ســمكة الذيل األصفر – مأكوالت بحرية  

٥٠  ر.ق  ســلمون      مأكوالت بحرية  

٤٨  ر.ق  التونــا احلمــراء         مأكــوالت بحريــة  

٥٠  ر.ق  كانــي       أصابــع الســلطعون - مأكــوالت بحريــة 

٧٥  ر.ق  إيكــورا         بطــارخ الســلمون - مأكــوالت بحريــة 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
األســعار جميعها بالريال القطري وهي شــاملة لكل شيء

Coral ala carte Menu-ar-eng.indd   20 7/11/16   10:14 AM



 

 

 

 

معكرونة (تالياتيلي، فرفللي، سباغيتي أو بيني)  ٧٥ رق

بولونييز    ب،د،غ 
مع يخنة اللحم وجبنة البارميزان 

نابوليتانا    ف، غ، د 
مع الطماطم وصلصة الفلفل األحمر احلار وجنب البارميزان 

كاربونارا    ب، د، غ، ا  
حلم بقرى او حلم حبش مقدد، بيض، جنب البارميزان وكرمي 

أطباق آسيوية مميزة من الشرق األقصى

١١٠ رق برياني حيدر أباد لذيذ بوصفة خاصة   ن، د، س، ا 
أرز بسمتي فيتي مطبوخ مع ٧ توابل مختلفة، والبيض املسلوق

مع الدجاج أو حلم الضأن 

١٢٠ رق روبيان برياني    س 

١٢٠ رق روبيان التايغر الهندي بالكاري    س 

٨٥ رق اخلضار الهندية بالكاري    ف (حارة)     

٨٥ رق اختيار التاباس     غ، ن، د، س، ب،  

سمك سلمون مدخن على قطعة خبز من القمح الكامل وفجل
بريزاوال مع الروكا وزيت الكمأة

جنب بري صلصة املانغا
طماطم وموزاريال مع الريحان الطازج

تارت احلمص 
سلطة الروبيان مع بطرخ السلمون    

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
األســعار جميعها بالريال القطري وهي شــاملة لكل شيء

Coral ala carte Menu-ar-eng.indd   21 7/11/16   10:14 AM



األطباق الرئيسية

 

١٠٠ رق  فيليه هامور مشوي على الفحم   س، د 
مع صلصة الزبدة باألعشاب والليمون

١٤٠ رق  أسياخ املأكوالت البحرية املشوي املتنوعة    س 
(هامور، روبيان، السلمون)

مع صلصة الطماطم والريحان

١٠٠ رق فرّوج صغير  
فروج صغير مشوي مع الفلفل األحمر والثوم 

١٤٠ رق  جمبري بحجم كبير مشوي مع األعشاب والتوابل    س 

١٤٠ رق  ستيك مشوي من الضلع     ب  

١٤٠ رق  مشاوي شرقية مختلطة     ب، د     
شيش طاووق، كفتة، شيش كباب مع بطاطس محمرة وثوم 

١٧٠ رق حلم خاصرة بقر اجنوس أسود مشوي    ب       

اخلضروات املتبلة، سلطة خضراء، بطاطس مقلية، بطاطس مهروسة

يتم تقدمي جميع األطباق الرئيسية مع طبقني جانبيني من اختيارك:

اخلضروات املوسمية، سلطة خضراء، البطاطس املقلية، البطاطا املهروسة

يتم تقدمي جميع أطباق اللحوم مع صلصة من اختيارك:

عصير طبيعي مع األعشاب، صلصة الفطر أو صلصة الفلفل

 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
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املازات الساخنة

 

٤٠ رق  سمبوسك باللحمة     ج, م  
معجنات محشوة باللحم املفروم والصنوبر

٤٠ رق  كبة باللحمة      ج, م 
كريات من الكبة والقمح املطحون محشوة باللحم املفروم والصنوبر

٤٠ رق  فطائر بالسبانخ    خ, م 
فطائر محشوة بالسبانخ والبصل 

٤٠ رق رقاقات باجلبنة   ج, ح       

معجنات محشوة باجلبنة والبقدونس

٦٥ رق عرايس    ج       

حلم مفروم مخلوط مع البصل والطماطم والبقدونس املشوي في اخلبز العربي

 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
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املازات الباردة 

 

٣٥ رق  حمص     م, خ  
مع زيت الزيتون

٤٠ رق  فتوش     ج, خ 
سلطة عربية متنوعة اخلضروات مع قطع اخلبز احملمص و دبس الرمان

٣٥ رق  مسقعة     خ, م 
باذجنان مقلي جيدا و مطبوخ مع صلصة الطماطم والبصل واحلمص

٣٥ رق متبل   م, خ      

الباذجنان املشوي على الفحم واخمللوط مع الطحينة والثوم

٣٥ رق شنكليش    ج       

جبنة عربية لينة مخلوطة مع الطماطم والبصل واالعشاب الطازجة وزيت الزيتون

٤٠ رق تبولة    ج       

بقدونس مفروم فرما ناعما وطماطم وبصل وبرغلز متبلة بعصير الليمون وزيت الزيتون

٣٥ رق ورق العنب    ج       

محشوة باخلضروات واالرز والبصل والبقدونس ومطهوة مع زيت الزيتون وعصير الرمان

٨٥ رق املزة الشرقية   م, خ, ج       

حمص, متبل, تبولة, فتوش, ورق عنب 

 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
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سندويشات، لفائف وبرغر

 

كلوب ساندويتش     غ، د، ا 

٨٠ رق  ص الفريدة لدينا  استمتع بشطائر اخلبز احملمّ

سندويش من ثالثة شطائر مع الدجاج املشوي،

البيض املقلي، اللحم املقدد، اخلس الطماطم واجلنب

٧٠ رق  سندويتش اخلضار املشوية سياباتا    ف، غ، د  

جنب احللوم املشوي مع الباذجنان، الكوسا، الطماطم والبصل املشوي،  بصلصة الريحان. 

٨٠ رق  برغر بقري مشوي على الفحم (االنغوس األسود)    غ، ا، د، ب  

برغر من حلم البقر اجنوس ٢٥٠ غراما  

اللحم املقدد، اخليار، اخلس، الطماطم،

البيض املقلي.  

 

٨٠ رق  سندويتش فيالدلفيا ستيك      غ، د، ب 

حلم اخلاصرة البقري املشوي مع جبنة قشدية،

بصل مقلي وطماطم في خبز فرنسي طري

٦٥ رق  لفائف تكس مكس كاساديا     غ، د 

خبز التورتيا مع الدجاج وجبنة تشيدر

مع صلصة غواكامولي والقشدة احلامضة

يتم تقدمي جميع السندويشات والبرغر واللفائف مع بطاطا مقلية أو سلطة متنوعة

 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
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الغداء والعشاء
من ١٢:٣٠ حتي ٢٣:٠٠

مقبالت وسلطات    ف، د، غ

٦٥ رق     سلطة املزارعني    ن  
يضم خضار موسمية مقطعة شرائح رقيقة، أعشاب طازجة، 

جوز وجنب الفيتا

سلطة سيزر     ا، ف، د، غ، س  ٦٥ رق 
مع صلصة تقليدية، خبز محمص وجنب البارميزان

ميكن إضافة شرائح الدجاج املشوي    ٢٥ رق

٨٥ رق  كابريزي بالطماطم 
قطع من الطماطم مع املوزاريال الطازجة تقدّم مع صلصة احلبق (نباتية)

٨٥ رق  كابريزي بالطماطم    ف 
طبقات الطماطم مع املوزاريال الطازجة تقدم مع صلصة الريحان 

السلمون االسكتلندي املدخن     غ، د، ا   ٩٥ رق
مع خسّ أخضر هش وصلصة الفجل واخلبز األسمر

 

حساء صحي وساخن

شــوربة العدس الشــرقية     غ   ٥٠ رق 
ص  مع شــرائح الليمون واخلبز احملمّ

٦٠ رق  حســاء املأكوالت البحرية    غ، د، س 
مع الزعفــران، كرمي، واجلمبري واحلبار

٥٠ رق  شــوربة اليوم 
مــن فضلك، اطلب حســاءنا اليومي اخلاص من النادل 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
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الئحة الفطور 
من ٦:٠٠ صباحا حتي ٢٣:٠٠ ليال

عصائر الفاكهة الطازجة

عصير فاكهة طازج  
برتقال، غريب فروت، جزر، بطيخ، ليموناضة، أناناس ومانغا وفراولة  ٣٥ رق

حبوب الفطور     د غ ن  
٢٥ رق رقائق الذرة، كريسبي رايس، اول بران، موازلي، دقيق الشوفان  مع حليب بارد أو ساخن 

سلة خبز     د غ ن   ٤٥ رق
سلة متنوعة من لفائف اخلبز واملعجنات تتضمن:   ٦٥ رق 

معجنات دمناركية، كرواسان، لفائف خبز متنوعة يتم تقدميها مع
املربى أو العسل والزبدة أو املارغارين 

دونتس: عادي، شوكوال، قرفة (بالقطعة)   ١٥ رق  
كرواسان: زبدة، جنب، صعتر أو شوكوال (بالقطعة)    ١٥ رق 
معجنات دمناركية: تفاح مقلوب، مشمش، زبيب،   
لفائف القرفة أو اجلوز فات (بالقطعة)     ١٥ رق  
اميريكن مافنز: رقائق الشوكوال بالفانيليا والتوت (بالقطعة)     ١٥ رق 

البيض     ا د س 
بيض طازج يتم حتضيره وفق طلباتك:

مقلي، نصف مسلوق، مسلوق، مخفوق أو أومليت
يتم تقدميه مع هاش براون وطماطم مشوية وأحد اخليارات التالية:    غ

حلم بقري او حلم الديك الرومي أو  حلم بقري مشوي أو نقانق الدجاج    ب
٢ بيضة    ٤٠ رق 
٣ بيضة    ٥٠ رق 

بان كيك، وافلز وخبز فرنســي     ن، غ، د، ا  ٥٥ رق 
بــان كيك علــى الطريقة األمريكية، وافلز ذهبية مقرمشــة أو خبز فرنســية بالفانيليا

يُقدّم مع شــراب القيقب الدافئ، العســل أو الكرمية اخملفوقة
وســلطة الفواكه الطازجة املوسمية

 

د: منتجــات األلبــان، ا: بيــض، غ: غلوتني، س: مأكوالت بحرية، ن: مكســرات، ب: حلم بقرى ف: نباتي
األســعار جميعها بالريال القطري وهي شــاملة لكل شيء
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