




Continental Breakfast       

Selection of breakfast pastries, breads, cold cuts and cheese 

Butter, Jam and honey                                                                                                                                                                                                   

Freshly squeezed juice, coffee or tea

QR 44

وجبة إفطار كونتيننتال

.تشكيلة من المعجنات و الخبز ,واللحوم الباردة, والجبن, والزبدة, والمربى, والعسل
.مع عصير طازج أو قهوة أو شاي 

QR 44

سلة  مع المعجنات وتشكيلة من الخبز و التوست
بيضتين مطبوخين بأي طريقة تقدم مع اختيارك من

.الزبدة أو المربى أو العسل
مع عصير طازج ، قهوة او شاي

English Breakfast 

Baker’s basket with pastries, bread rolls and toast bread

Two farm eggs cooked any style served with two sides of your choice

Butter, jam and honey

Freshly squeezed juice, coffee or tea   

وجبة ا�فطار االنجليزية

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken



 

 

Selection of breakfast pastries, breads, cold cuts and cheese 

Butter, Jam and honey                                                                                                                                                                                                   

Freshly squeezed juice, coffee or tea

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

Arabic Breakfast QR 45
فطور عربي

Two farm eggs cooked any style

Foul medames, grilled Haloumi cheese

Mixed pickle olives, lettuce, tomato, cucumber and capsicum

Arabic bread 

Butter, jam and honey                                                                                                                                                                             

Q                      

Freshly squeezed juice, coffee or tea
بيضتين مطبوغين بأي طريقة, فول مدمس, جبنة حلومي, زيتون مخلل

.طماطم, جزر, فليفلة, خبز عربي, زبدة, مربى, عسل. مع عصير طازج,قهوة أو شاي ,

Healthy Breakfast 

Egg white omelette with mix capsicum and rocket leaves with tomatoes 

Brown toast and cereal bread                                                                  

Low fat yogurt and seasonal fruit salad

Freshly squeezed juice, coffee or tea   

QR 48
فطور صحي

Indian Breakfast QR 40
يدنه روطف

,أومليت بعجة البيض, فليفلة, أوراق الجرجير مع طماطم
 خبز توست بني وخبز الحبوب. زبادي قليل الدسم وسلطة فواكه 

عصير طازج ، قهوة او شاي



Breakfast a la carte   

Seasonal fruit platter 

Add your choice of plain or fruit yoghurt 

QR 30

ا�فطار حسب الطلب

QR 28

Choose from coco pops,  rice crispy,
corn flakes, all bran served with fresh, low fat or almond milk

Two farm fresh eggs cooked any style 
served with hash browns 

Cereals
الحبوب

Plain Manakish

Zattar manakesh

Meat or Cheese Manakesh

Chicken sausage

Roasted her's potatoes

Veal bacon

Hash brown

Grilled halloumi cheese

Hummus

QR

QR

QR

QR

QR

QR

QR

QR

QR

18

20

22

20

15

15

15

20

20

Fresh Farmhouse Eggs QR 30

بيضتين طازجة مطبوخة بأي أسلوب 
تقدم مع هاش براونز

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

صحن الفواكه المشكلة

بيضتين طازجة

Two farm eggs cooked any style

Foul medames, grilled Haloumi cheese

Mixed pickle olives, lettuce, tomato, cucumber and capsicum

Arabic bread 

Butter, jam and honey                                                                                                                                                                             

Q                      

Freshly squeezed juice, coffee or tea

Egg white omelette with mix capsicum and rocket leaves with tomatoes 

Brown toast and cereal bread                                                                  

Low fat yogurt and seasonal fruit salad

Freshly squeezed juice, coffee or tea   

أضف اختيارك من الزبادي العادي أو الزبادي بالفواكه

 اختر من كوكو بوبس ، ريس كريسبي
كرن فليكس ، أل بران تقدم مع حليب طازج ، قليل الدسم أو حليب اللوز

Broad bean stew, hard-boiled egg, feta cheese, black olive
Labneh, Arabic bread

Foul Madammes QR 15

 فول مدمس,بيض مسلوق,جبن,فيتا,زيتون اسود لبنة,خبز عربي

فول مدمس

Served with choice 2 of whipping cream, honey, maple syrup
Chocolate sauce, strawberry or caramel topping choice

Pancake / Wa�es QR 24

يقدم مع خيارين: الكريمة المخفوقة,عسل,شراب الميبل
 صوصالشوكوالتة,فرولة أو كراميل 

بانكيك / وافل

Egg White Frittata                

With grilled tomatoes with mix capsicum 
and rocket leaves with tomatoes

*Low Cholesterol 

QR 30فريتاتا البيض ا´بيض

مع طماطم مشوية ,و فليفلة مشكلة
والجرجير , و الطماطم

منخفض في الكولسترول

Egg Benadict                
QR 32فريتاتا البيض ا´بيض

مناقيش سادة

مناقيش زعتر

مناقيش بالحمة أو الجبنة

سجق الدجاج

بطاطس محمرة

لحم مقدد

بطاطس مقلية

جبنة حلومي مشوية

حمص





All Day Dining

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

 
Oriental Mezze Platter QR 30

Hummus, Tabbouleh, Babaghanoush, mutable fatouch 
Served with Arabic Bread.

طبق مازة مشكلة"
"

حمص تبولة بابا غنوج متبل فتوش  يقدم مع الخبز البيتي

 
Plain Caesar Salad QR 30

Ripe tomatoes cucumber, iceberg ,chicken ,croton marinated with 
herbs dressing and creamy caser sauce

طبق مازة مشكلة"

 
Burratta Salad with Balsamic Glaze

Try Our Delicious Garlic Bread

QR 40

QR 15

Buffalo burrata with the best tomato salad, basil & 
extra virgin olive oil

سلطة بوراتا بالخل البلسمي

جرب خبزنا اللذيذ بالثوم

SALADS

     سلطات   
 



Chicken Shawarma Arabic Style

SANDWICHES & BURGER
ساندوتش وبرجر

QR 39

QR 49
QR 45

Chicken Burger

Vegan Burger
Vegan Burger

Grilled chicken burger with cheddar cheese served with
Cole slaw, Golden fries and sauce mayo
with fresh homemade bread

Beyond Meat

Beyond Mince

برجر دجاج

QR 42Celtic Beef Burger

With lettuce, tomato, onion and cheese

برجر لحم

مع الخس والطماطم والبصل والجبنة

QR 55Kofta Sandwich

ساندوتش كفتة

برجر نباتي



SOUPS

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGlutenBeef/Meat Chicken

QR 35

QR 35

QR 45

Soup of the Day

Ask your waiter for today's flavor

شوربة اليوم

الحساء

اسأل النادل عن شوربة اليوم

Lentil Soup
شوربة عدس

Seafood Soup
شوربة سيفود



Chicken Shawarma Arabic Style

Spaghetti Bolognaise

Seafood Linguini

Pasta Fusilli Chicken

Try Our Delicious Garlic Bread

A great all timer ! Mama's way
سباغيتي بولونيس

طماطم رومسة ، ثوم ، ريحان وزيت زيتون

باستا فوسيلي بالدجاج

جرب خبزنا اللذيذ بالثوم

Romsa tomato concasse,garlic,basil and olive oil

Spaghetti Bolognaise  45
 سباجتي بولونيز 45

A great all timer! Mama's way

ا�مهات ا�وقات! معدة على طريقة   مناسبة لجميع 

Penne with roasted veggies 44
بيّني مع خضروات محمرة  44

Short tube pasta cooked in sauce with seasonal 
vegetables and basil

والريحان الموسمية  الخضروات  مع  صلصة  في  مطبوخة  قصيرة  معكرونة 

Fettucine Alfredo (Old favorite) 44
فيتوشيني ألفريدو  44

Butter, garlic, cream and parmesan cheese

بارميزان  زبدة، ثوم، كريمة، جبنة 

Add grilled chicken  57

إضافة دجاج مشوي 57
Add grilled shrimps  68

إضافة قريدس مشوي 68

Lasagna Al Forno (Chef' signature) 50
  الزانيا الفورنو  50

Thin layers of pasta with meat sauce, 
cream and cheese

والجبن والكريمة  اللحم  صلصة  مع  المعكرونة  من  رقيقة  طبقات 

Try our delicious garlic bread 18

18 لدينا  اللذيذ  بالثوم  الخبز         جرب 

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGlutenBeef/Meat Chicken

QR 50

QR 65

QR 60

Pasta 
باستا



Chicken Shawarma Arabic Style

Margherita Pizza

Mediterranean Pepperoni Pizza

Pizza Frutti Di Mare

Spicy Vegetable Pizza

Calzone Pizza

سباغيتي بولونيس

بيتزا رفيعة مع فلفل مشوي و زعتر

بيتزا ببروني

.موتزاريال ، صلصة طماطم ، زيت زيتون وريحان

بيتزا كالزوني

بيتزا خضار حارة

بيتزا فروتي دي ماري

Thin crust mediterranean pizza with roasted bell peppers and thyme

Mozzarella, tomato sauce, extra virgin olive oil and basil.

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGlutenBeef/Meat Chicken

Pizza
بيتزا

Margherita 55
 مارجريتا  55

Mozzarella, tomato sauce, extra virgin 
olive oil and basil.

Four Seasons (Vegetarian) 60  

   فور سيزونز  60
Ask for vegan pizza - with vegan mozzarella cheese 

النباتي الموتزاريال  – مع جبن  النباتية  البيتزا   اسأل عن 
Artichoke, marinated peppers, mixed mushrooms, 

broccoli, olives, tomato sauce and mozzarella

صلصة الزيتون،  البروكولي،  الفطر،  خليط  المنقوع،  الفلفل   الخرشوف، 
الموزاريال الجبن  الطماطم، 

All Cheesy 60
أول تشيزي  60

Four cheeses, tomato sauce and arugula leaves

الجرجير أوراق  أنواع جبن، صلصة الطماطم،   ٤

Pepperoni 58
 بيبروني  58

With mozzarella, tomato sauce, peperoni 

الحار الفلفل  رقائق  ببروني،  الطماطم،  الموزاريال، صلصة  مع جبن 

QR 50

QR 55

QR 60

QR 55

QR 60



Grilled Chicken

Grilled Beef Steak

Grilled lamb chops

Mix Grill

Mix Seafood Platter 

Mix Seafood Platter  (Family Style)

دجاج مشوي

ستيك لحم مشوي

ريش مشوية

مشويات مشكلة

طبق مأكوالت بحرية مشكلة

طبق مأكوالت بحرية مشكلة بحجم العائالت

Main Course
ا�طباق الرئيسية

Side Dishes
أطباق جانبية

50

70

99

120

119

199

QR 

QR 

QR 

QR

QR 

QR 

Vegan DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGlutenBeef/Meat Chicken

Moules fries
 بطاطس مولس

QR 100

Herbs Rice

French fries

Shrimp pil/peri peri

Arabic Sa�ron Rice

Saydia rice

أرز بالبهرات

بطاطا مقلية

روبيان بيري بيري

أرز عربي بالزعفران

أرز صيادية

25

25

45

15

15

QR 

QR 

QR 

QR

   QR   

 



تيراميسو

طبق فواكه مشكلة

أيس كريم

أيس كريم معلقتين

أيس كريم ثالث معالق

Tiramisu

Seasonal fruit platter

Ice Cream

Ice Cream(2scoop)

Ice Cream(3scoop)

45

40

20

32

39

DESSERTS
الحلويات

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

QR 

QR 

QR 

QR

QR 



بطاطس مقلية

هوت دوج

بيتزا توكان

ناجتس دجاج

سباغيتي بولونيس

ساندويتش توست

الحلويات

براوني

أيس كريم

French Fries

Hot Dog

Toucan Pizza

Chicken Nuggets

Spaghetti with Bologhese

Toasty Sandwich

Desserts

Brownie

Ice cream

25

20

32

25

25

28

20

Kids Menu

Vegan

DairyTree Nuts Peanuts Egg Soy beansGluten

Beef/Meat Chicken

QR 

QR 

QR 

QR

QR

  QR  

QR  

35QR  

قائمة االطفال





QR 8

QR 16

QR 20

QR 32

WATER
ماء

Alka live Water 500ml 

Alka live 1.5 Ltr

Perrier Small

 Perrior Large

SOFT DRINKS
المشروبات الغازية

مياة ألكا ليف 500 مل

ألكا اليف 1.5 لتر

بيرير صغير

بيرير كبير

Orange, pineapple, Watermelon, Sweet Melon, Carrot, Kiwi 

برتقال ، أناناس ، بطيخ ، شمام ، جزر ، كيوي

QR 12

QR 12

QR 12

QR 12

QR 12

QR 18

QR 18

Pepsi and Diet Pepsi

7up and Diet 7up 

Mirinda Orange

Ginger Ale

 Soda Water 

Red Bull Energy Drink

Red Bull Sugar Free Drink

بيبسي/دايت بيبسي

سفن اب / دايت سفن اب

ميرندا برتقال

جينجر إيل

مياه غازية 

مشروب طاقة ريد ُبل

مشروب ريد ُبل خالي من السكر

QR 26FRESH JUICES
عصائر طازجة



قهوة
COFFEE

شاي
TEA

QR 16

QR 19

QR 22

QR 21

QR 21

QR 16

 Esspresso Single 

 Esspresso Double

Americano 

Cappuccino

 Co�ee Latte 

Turkish Co�ee

اسبريسو سينجل 

اسبريسو دبل 

أمريكانو

كابتشينو

قهوة التيه 

قهوة تركية

QR 15

QR 15

QR 15

Red Tea 

Earl Grey 

Green Tea

 شاي أحمر

شاي أيرل جراي

شاي أخضر



Note: Price are inclusive 10% municipality fee, 10% service charge, 5% 

DIAL 2183 or 2184

IN-ROOM DINING
MENU


