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   Soups   

  الشوربات
 

Lentil soup           30 
   Crouton, lemon 

 شوربة عدس
 عدس مطبوخ مع الكمون, زيت زيتون

مقدم مع الليمون خبز عربي محمص              

 

   Lebeniye soup           30 

   Chickpeas, lamb, barley, yogurt 

 شوربة لبانية
شعير، زبادي خروف،لحم  حمص،  

     

   Bulgur soup           30 

   Bulgur, mint, red pepper, Turkish chili flakes, tomato 

 شوربة البرغل   
       أحمر، فلفل التركي، طماطم نعناع، فلفل البرغل،

 
Mezze salad s  

 السلطات
 

   Gavurdag salad           35 

   Tomato, cucumber, spring onion, green pepper, parsley,  

   fresh mint with walnut pomegranate molasses 

          سلطة غفريدج

 طماطم ,خيار ,بصل ,فلفل أخضر ,بقدونس ,نعناع, جوز, دبس الرمان
 

   Grilled hallumi salad            40 

   Mediterranean mix lettuce, cucumber, cherry tomato, dill, lemon 

 سلطة الحلوم المشوي
من الخس,خيار,طماطم كرزية, ليمون تشكيلة  

 
   Rocca lettuce & goat cheese salad            35 

   Red onion rings, walnut, olive oil, lemon 

ة جبن الماعز مع خس الروكاسلط  
األحمر ,جوز ,زيت الزيتون, ليمونحلقات البصل   



All prices in Qatar Riyals 
 كل األسعار بالريال القطري

 

 

Fattoush                   40 

Lettuce, tomato, red radish, sumac 

hallumi cheese, cucumber, onion, olive oil, lemon, croutons 

فتوش   

,خس, خيار حلومي جبنة,  ,طماطم ,فجل ,بصل ,بقلة ,   
زيت زيتونليمون,   

     
Tabouleh                   40 
Parsley, crushed wheat, tomatoes, onion, lemon juice, olive oil 

 تبولة
زيت زيتون ,عصير ليمون ,بصل ,طماطم ل,برغ ,بقدونس   

 

 
 
  Cold Mezzes                                                                                                                                   

باردةمازة   
 

Hummus            30 

Chickpeas, tahina paste, lemon salt 

  حمص
الليمون ملححمص حب مهروس مع صوص الطحينة و  

  
Yalanjie    30 

Vine leaves, rice, tomato, parsley 

  يالنجي
 ورق عنب محشو باالرز المتبل بالطماطم و البقدونس
 

Babaganouj 30 

Grilled aubergine puree, tomato, onion, parsley, capsicum 

  بابا غنوج
 باذنجان مشوي مهروس مع الطماطم، بصل، بقدونس، فليفلة مشكلة
 

Muttabel 30 
Eggplant puree, tahini paste,lebneh,olive oil   

  متبل
    زيت الزيتونباذنجان مشوي مهروس مع صوص الطحينة و
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   Kısır 30 

   Bulgur salad, spring onion, parsley, fresh mint, Turkish chili flakes,  

   lemon, pomegranate molasses 

    كيسر

   دبس الرمان ,نعناع, بقدونس, ليمون ,فلفل التركي ,برغل, بصل

 
   Cevizli kabak 30 

   Zucchini, walnut salad, labneh, dill, garlic, olive oil 

         سيفيزلي كاباك

    ,زيت الزيتون ,ثوم ,لبنة كوسة, سلطة الجوز

 
   Acili ezme 30 

   Turkish chopped salad, tomato, cucumber, green pepper,  

   onion, parsley, mint, chili paste, olive oil, lemon 

    اسيلي ازمي

    ,زيت الزيتون ,ليمون , سلطة تركيةطماطم ,خيار ,فلفل اخضر, بصل ,بقدونس ,نعناع ,الفلفل الحار 
 

   Bakla fava 30 

   Mashed dry broad beans, dill, potato, carrot, olive oil 

باكال فافا      

 فول جاف مهروس مع البطاطس و الجزر ,زيت الزيتون   

 
   Cerkez tavuğu 30 

   Shredded chicken salad, walnut, garlic, olive oil 

    طافوغو شيركيز

    ، والجوز والثوم وزيت الزيتونسلطت الدجاج   

 
Muhammara 30 

Chili paste, cumin, breadcrumbs, walnut, parsley, mint, pomegranate molasses  

محمرة    
كمون ,نعناع, جوز, بقدونس ,دبس الرمان, قطع الخبز, شطة حارة, رالفلفل الحا  

 
Assorted mezze plate  85 

من المزات تشكيلة      
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Hot mezzes                                                                                                                                     

ساخنةمازة   
 
Keibhe hammis 53 

Cracked wheat shell, stuffed with seasonal minced lamb, pine kernels, cumin 

كبة    
مكسرات, كمونبرغل ناعم محشو بلحم الغنم المفروم ,  

 

Cheese rakak 53 

Deep fried filo pastry with halloumi cheese and parsley 

  برك بالجبنة
الحلوم مع البقدونسمحشية بجبنة عجين رقائق  مقلية  

 

Hummus bil laheem 53 

Hummus with minced lamb, pine nuts.  

باللحمة حمص   
، والصنوبربلحم الغنم المفروم حمص   

 
   Falafel plate 35 

Tartour dip, pickles  

 صحن فالفل

والمخللاطور مقدم مع الطر  
 

   Manti 53 

   Turkish meat dumplings, tomato sauce, yogurt, dried mint 

 مانتي   

التركية مع صوص الطماطم , الزبادي ,نعناع مجفف   فطائر اللحمة   
 

   Pastrami hummus 53 

   Warm hummus with pastrami, chickpeas, tahini paste, braised beef lemon salt 

    بسطرمةحمص 

    الحمص الحار مع بسطرمة والحمص ومعجون الطحينة، ولحم البقر مطهو ببطء ملح الليمون
   

French fries                                                                                                                                 30 

                                  البطاطس المقلية

 

 



All prices in Qatar Riyals 
 كل األسعار بالريال القطري

 

 

 

 
 

   Wraps & sandwiches  

ولفائفساندويشات   
 

   Chicken shawarma sandwich  35 

Garlic sauce, cucumber pickle, saj bread, French fries 

   شاورما دجاج سندويش
خبز صاج ،الخيارمخلل  الثوم،صوص   

 
   Beef döner sandwich * 04 

   Cucumber pickle, ice berg, tomato, onion, French fries 

 *   بيف دونر  سندويش   

والبصل والبطاطس المقلية أوراق الخس مخلل الخيار والطماطم     
 

   Adana kebab sandwich 04 

   Cucumber pickle, ice berg, tomato, onion, French fries 

  ادانة كباب سندويش   

 مخلل الخيار والطماطم أوراق الخس والبصل والبطاطس المقلية   
 

   Lamb shish sandwich,  

   Cucumber pickle, ice berg, tomato, onion, French fries 

  شيش كباب اللحم سندويش   

 03    المقليةوالبصل والبطاطس  أوراق الخس مخلل الخيار والطماطم

 

   Chicken shish sandwich 04 

   Cucumber pickle, iceberg, tomato, onion, French fries 

  شيش كباب الدجاج سندويش   

    البصل والبطاطس المقليةاوراق الخس و مخلل الخيار والطماطم

 

 

 
*Only available on Thursday and Fridays 

 فقط الخميس والجمعة                                 
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   Main courses 

 االطباق الرئيسية
 

   Manti 04 

   Turkish meat dumplings, tomato sauce, yogurt, dried mint 

 مانتي   

 فطائر اللحمة التركية مع صوص الطماطم , الزبادي ,نعناع مجفف   
 

Mix Grill     034 

Chicken shish, beef kofta, lamb chops, Adana kebab 

Braised bulgur, grilled tomato, green chili and onion  

مشاوي مشكلة    
بقرريش  ،بقركفتة لحم  ،دجاج شيش  ,ادانا كباب  

فليفلة وبندورة مشويةبصل, ,   يقدم مع البرغل 

 
   Iskender kebab    *    04 

Turkish traditional slow cooked meat cut in thin slices on a bed of roasted bread   

Served with special tomato sauce, pitta bread, yogurt, and melted butter 

 *  اسكندر كباب   

    التركية التقليدية المطبوخ في شرائح رقيقة من الخبز المحمصقطع اللحم  

    تقدم مع صلصة الطماطم الخاصة، الخبز العربي، و الزبادي، والزبدة المذابة
 

    Döner kebab plate  *    04 

    Turkish meat cooked on vertical rotisserie, braised bulgur,  

    grilled tomato, green chili, onion, French fries 

 *  بيف دونر كباب صحن    

     اللحمة التركية مشوية ، البرغل مطهو ببطء والطماطم المشوية، الفلفل األخضر والبصل والبطاطس المقلية
 

    Grilled kofte plate   04 

    White beans and onion salad, tomato, green chili 

 كفتة لحم بقر مشوي   

 الفاصوليا البيضاء وسلطة البصل والطماطم والفلفل األخضر الحار
 

 

*Only on Thursday and Fridays 

    فقط الخميس والجمعة                                  
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   Lamb shish kebab   04 

   Braised bulgur, pitta bread, grilled tomato, grill chili, onion 

 شيش كباب اللحم   

 البرغل مطهو ببطء، الخبز العربي، الطماطم المشوية، الفلفل الحار والبصل مشوي   
 

   Chicken shawarma plate                                                                                                           50 

   Sliced chicken, braised bulgur,grilled tomato,grilled chili,onion  

جصحن شاورما الدجا  
      قطع دجاج تقدم مع البرغل و طماطم و الفلفل و البصل مشوي

  
   Chicken shish kebab   03 

   Braised bulgur, pitta bread, grilled tomato, grill chili, onion 

 شيش كباب الدجاج   

 البرغل مطهو ببطء، الخبز العربي، الطماطم المشوية، الفلفل الحار والبصل مشوي   
   

   Hunkar begendi   03 

   Sultan’s favorite, Turkish beef stew served with cheesy eggplant puree 

 هونكار بيغاندي   

 الطبق المفضل لسلطان, لحم البقر تركي مهروس يقدم مع باذنجان مشوي   
 

   Adana kebab plate   04 

   Adana style, lamb kofte kebab, braised bulgur,  

   Pitta bread, grilled tomato, grill chili, onion 

 ادانة كباب صحن   

    كفتة خروف كباب، البرغل مطهو ببطء، الخبز العربي، الطماطم المشوية، الفلفل الحار والبصل مشوي   
S 

 

 

   Grilled fish skewer                                                                                                                    053 

   Served curried vegetable stew 

   سمك مشوي 

       مشكلة يقدم مع الخضر
 

 

 

*Only on Thursday and Fridays 

    فقط الخميس والجمعة                                
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   Shrimps casserole 04 

   Garlic, onion, tomato, parsley, mushroom, basil 

   الجمبري مطبوخ 

    الثوم والبصل والطماطم والبقدونس والفطر والريحان
 

   Grilled chicken shish and kofte 03 

   Braised bulgur, grilled tomato, grill chili, onion 

 شيش كباب الدجاج مع كفتة اللحم   

    المشوي الفلفل الحار والبصل مشوي، البرغل، الطماطمتقدم مع 
  

   Adana lamb kebab and chicken shish 03 

   Braised bulgur, grilled tomato, grill chili, onion 

 ادانة كباب مع شيش كباب الدجاج   

    المشوي الفلفل الحار والبصل مشوي، البرغل، الطماطمتقدم مع 
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   Desserts  

حلوياتال   
 

Cheese kunafah 30 

Baked kunafah dough, soft cheese 

  كنافة الجبن

 كنافة ناعمة محشية بالجبن
 

Havuc dilim baklava   50 

Turkish pistachio baklava with vanilla ice cream  
 البقالوة التركية بالفستق مع االيس كريم فانيال 
  

Strawberry cheesecake    30 

Sour cream, baked cream cheese, fresh strawberries 

ولةاكعكة الجبن بالفر  
فرولة طازجة مطبوخة،جبنة  كريمة،   

 

   Firin sutlac 53 

   Baked rice pudding, served with vanilla ice cream and crushed hazelnut 

      فرين سوتالك

    والبندق مطحونيقدم مع االيس كريم فانيال أرز مخبوز 
 

   Kabak tatlisi 53 

Roasted caramelized pumpkin, served with crushed walnut, tahini sauce 

     تاتليسي كاباك

     مشوي بالكراميل يقدم مع مسحوق الجوز والطحينة صوصالاليقطين                                                                    

  
   Arabic ice cream 

   Milky pistachio ice cream vanilla  30 

   بوظة عربية 

   كريمي مع الفستق  الفانيالبوظة  
 

Selection of homemade ice-creams per scoop 10 

Vanilla, chocolate, strawberry 

Arabic coffee, pistachio, mango 

 تشكيلة من االيس كريم محلي الصنع

فرولة شوكوالتة، فانيال،  
فستق، مانجو عربية،قهوة    



 

 

 

 

  

 

MAJLIS EXPRESS LUNCH SET MENU 

 

Chicken Shawarma Sandwich 

Garlic Sauce, Cucumber Pickle, Saj Bread, French Fries 

Or 

Adana Kebab Sandwich, 

Cucumber Pickle, Ice Berg, Tomato, Onion, French Fries 

Or 

Chicken Shish Sandwich 

Cucumber Pickle, Iceberg, Tomato, Onion, French Fries 
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