MENU

قائمة ويلنيس الصحية بالتعاون مع أخصائيين من مؤسسة أسباير تتضمن
 الغذائية و الصحية,الخيارات النباتية
Healthy food concept empowered by ASPETAR Nutrition Team to promote a healthy lifestyle

فطور حسب الطلب

BREAKFAST A LA CARTE 6:00 AM -12 NOON
تشكيلة من المخبوزات الطازجة
 العسل والمربى واختياركم من القهوه, خبز التوست, مافينز, الدانيش,الكرواسون
Breakfast Bakeries											55
Croissant, Danish pastry, assorted muffins, bread rolls, white and whole meal toasted bread
Served with selection of jams, honey, butter & choice of coffee or tea

إختياركم من البيض
 المسلوق أو المخفوق مع الحليب يقدم مع إختياركم من إثنين من الملحقات؛ النقانق, األومليت,المقلي
 الطماطم والبطاطس, الفطر,لحم البقر المقدد
Eggs Your Way 											55
Two eggs cooked to your style (fried, omelet, poached, scrambled or boiled)
Along with your choice of two side items: breakfast sausage, beef strips, mushrooms
tomato, breakfast potatoes, white toasted bread & homemade butter

طبق فالفل
 خبز عربى, صلصة الطحينه, خيار, طماطم,يقدم مع المخلالت
Falafel Platter												45
Serve with vegetables pickles, tomato, cucumber
tahina sauce, Arabic bread
(V): Vegetarian نباتي

طبق فالفل
Falafel Platter
Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

فطور حسب الطلب

BREAKFAST A LA CARTE
6:00 AM -12 NOON

شكشوكه

 فلفل, بصل,مطبوخه مع صلصة الطماطم
Shakshouka												45
Cooked with fresh tomato sauce, onion, pepper, fresh coriander, toasted bread

ساندويش البيض
 جبنة, طماطم مجففة,مع شرائح ديك الحبش
Breakfast Egg Sandwich

								

58

With sundried tomato, smoked turkey, cheese, ciabatta, mini salad

طبق من األجبان المشكلة
 إختيار ثالثة أو ستة أصناف, ماعز, بري, إمينتال, شيدر, فيتا,حلومي
International Cheese Platter
Halloumi, feta, goat, cheddar, emmental or brie. Served with crackers, dry fruits & condiments:

Choice of 3 selections
			
Choice of 6 selections										

38
60

بان كيك مع العسل أوالمايبل
Fluffy Pancake Stack											45
Served with honey or maple syrup

شكشوكه
Shakshouka
(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

ساندويش البيض
Breakfast Egg
Sandwich

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

المقبالت

APPETIZERS

شوربة الفطر
Mushroom Soup			

(V) 								35

Fresh mushroom soup with spinach ravioli

شوربة العدس
Lentil Soup 				

(V) 								35

Yellow lentil soup served with croutons and lime
Carbs: 17.79g

Protein: 6.334g

Fat: 5.39g

Calories: 150.06 Kcal

طبق مازة
 كروكيت البطاطس, فطائر جبنة, تبولة, محمرة, حمص,فيتا مع الزيتون, 								متبل
Mezzah Platter												75
Fetta with olives, mutabbal, tabbouleh, hummus, Muhammara
Cheese fatayer & crispy pita

عجينة البيتا المخبوزة بالجبن
 موتزاريال مع الطماطم والخيار, فيتا, حلومي,ثالث أنواع من الجبن
Trio of Cheese Pita										

45

Baked pita with halloumi, feta, mozzarella, cherry tomatoes & cucumbers

عجينة البيتا المخبوزة
Trio Of Cheese Pita
(V): Vegetarian نباتي

طبق مازة
Mezzah Platter
Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

المقبالت

APPETIZERS

كلماري مقلي

Calamari Fritto											

54

Fried crispy calamari served with Cajun mayonnaise

كروكيت الروبيان بالجبنة المقلية
Shrimp & Cheese Croquette 					

				52

Served with herbed breadsticks & barbeque sauce

 مشوي مع صلصة البقدونس,								قطع من الدجاج بالليمون والزبادي
Chicken Skewer												58
Yoghurt marinated chicken, cheese baked pita, chimichurri sauce

 الفطر والجبنة,تورتيال الذرة مع الدجاج
Chicken Mushroom Quesadillas		

(G)								55

With cheese in corn tortilla
Carbs: 13.72g Protein: 41.8g Fat: 13.8g Calories: 357 Kcal

قطع من الدجاج
Chicken Skewer

كلماري مقلي
Calamari Fritto

(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

كروكيت الروبيان بالجبنة المقلية
Shrimp & Cheese Croquette

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

السلطات

SALADS

سلطة األروغوال بالسبانغ

 صلصة الليمون بالعسل وقطع من الخبز المخبوز مع جبنة الماعز, فطر,طماطم صغيرة
Arugula Spinach Salad			
(V)								55
Baby Rocca, spinach, lettuce, cherry tomato, fresh mushroom, parmesan flakes
Honey lemon dressing, baked goat cheese bruschetta
Carbs: 87g

Protein: 35g

Fat: 23g

Calories: 695 Kcal

سلطة خضراء باألفوكادو
 جبنة الفيتا صلصة خل البلساميك, جوز,طماطم صغيرة
Avocado Green Salad			

(V)								55

Mixed greens, cherry tomato, feta cheese, caramelised walnut & balsamic vinaigrette
Carbs: 28g

Protein: 9g

Fat: 26g

Calories: 382 Kcal

سلطة السيزر مع الروبيان
Caesar Salad with Grilled Shrimps

								75

سلطة السيزر مع الدجاج
Caesar Salad with Chicken Strips

								62

سلطة السيزر مع الروبيان

سلطة خضراء باألفوكادو
Avocado Green Salad

Caesar Salad with Grilled Shrimps

(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

سلطة األروغوال بالسبانغ
Arugula Spinach Salad

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

البرغر الخاصة بالتورش والساندويشات

SIGNATURE BURGERS & SANDWICH ZONE
جميع الساندويشات تقدم مع سلطة خضراء و بطاطس ويدجيز مقلية
All sandwiches are served with mini salad & potato wedges

البرغر التقليدية
 مايونيز باألعشاب, جبنة الشيدر أو البروفولوني, طماطم, خس, بصل محلى,لحم بقر األنغوس
مقدمة باختياركم من الخبز بالطماطم المجفف أو األبيض الطري
The Boss Burger											75
Angus beef patty, caramelised onions, herb mayonnaise, lettuce, tomato
With your choice of cheddar or provolone cheese in either sun-dried tomato bun or soft bun

برغر باربيكيو
 مايونيز باألعشاب, شرائح بصل مقلية بالطحين, صلصة الباربيكيو, جبنة البروفولوني, طماطم مجففة,خس,
مقدمة باختياركم من الخبز بالطماطم المجفف أو األبيض الطري
Beef BBQ Burger							

			75

Angus beef patty, lettuce, sun-dried tomato, provolone cheese, barbeque sauce, battered
onion rings & herb mayonnaise in either sun-dried tomato bun or soft bun

برغر الدجاج الكريسبي
صلصة السيزار مقدمة بخبز الطماطم المجففة,طماطم, جبنة البروفولوني والبارميزان,خس
Crispy Chicken Burger											70
Crispy pan fried chicken, lettuce, tomato, provolone and parmesan cheese
Caesar dressing, sun-dried tomato bun

برغر الدجاج الكريسبي
Crispy Chicken Burger
(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

البرغر الخاصة بالتورش والساندويشات

SIGNATURE BURGERS & SANDWICH ZONE
جميع الساندويشات تقدم مع سلطة خضراء و بطاطس ويدجيز مقلية

All sandwiches are served with mini salad & potato wedges

ساليدرز بلحم البريسكيت
 بروفولوني, مايونيز, خس, لحم البقر المطبوخ على نار هادئة,ثالث قطع صغيرة من خبز البريوش
Brisket Sliders												70
Slow cooked pulled beef brisket, mini brioche buns, lettuce, mayonnaise, provolone cheese

ستيك بانيني
 البصل يقدم بخبز الشاباتا, فطر, جبنة البروفولوني,شرائح لحم البقر
Steak Panini												75
Slices of beef tenderloin with melted provolone cheese, onion, mushroom in ciabatta bread

رول فاهيتا الدجاج
دجاج مكسيكي يقدم بخبز التورتيال مع الجبنة
Chicken Fajita Roll											68
Chicken julienne stuffed in tortilla bread, marinated with Cajun spices, mix capsicum
onion & parmesan cheese
Carbs: 29g

Protein: 41g

Fat: 8g

Calories: 352 Kcal

ستيك بانيني

ساليدرز بلحم البريسكيت
Brisket Sliders

رول فاهيتا الدجاج
Chicken Fajita Roll
(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

Steak Panini
(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

البرغر الخاصة بالتورش والساندويشات

SIGNATURE BURGERS & SANDWICH ZONE
جميع الساندويشات تقدم مع سلطة خضراء و بطاطس ويدجيز مقلية

All sandwiches are served with mini salad & potato wedges

ساندويش الجبنة المشوية
 الغودا أو البري, الشيدر,مع إختياركم من الحلومي
Grilled Cheese Sandwich										55
Choice of Halloumi, cheddar, gouda or brie cheese

كلوب ساندويش
Classic Club Sandwich											72
Triple decker with turkey ham, tomatoes, beef bacon, cheese, lettuce & egg

كعكه الفطر مع قطع من البيتا بالجبنة
Mushroom Cakes 			

(V)								65

Wild mushroom patty, baked cheese pita

كلوب ساندويش

كعكه الفطر
Mushroom Cakes

Classic Club Sandwich
(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

الباستا

PASTA
لينغويني بالزعفران
 بارميزان, طماطم صغيرة,مع بورييه الفول
Saffron Linguini				(V)								70
Fava bean puree, fresh cherry tomatoes, sun-dried tomatoes, parmesan flakes
Carbs: 58g

Protein: 19g

Fat: 8g

Calories: 380 Kcal

بينيه باستا بالدجاج
الفطر وصلصة الكريمة, مطبوخة مع قطع الدجاج
Penne Con Pollo											75
Mushroom cream sauce, chicken strips, wild mushroom & parmesan cheese

تاغلياتيلي مع المأكوالت البحرية
مع صلصة الطماطم والبقدونس
Tagliatelle with Seafood

									

85

With shrimps, calamari, tomato, lemon & parsley

لينغويني الزعفران
Saffron Linguini

تاغلياتيلي مع المأكوالت البحرية
Tagliatelle with Seafood

بينيه باستا بالدجاج
Penne Con Pollo
(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

قائمة األطفال

CHILDREN’S MENU
 التفاح أو ميلك شيك الشوكوال,قائمة طعام األطفال تقدم مع إختياركم من عصير البرتقال الطازج
Children menu is served with choice of fresh orange, chilled apple or chocolate milk shake

 الكريمة بالفطر أو الطماطم باللحمة,سباغيتي او البيني مع صلصة الطماطم
Spaghetti or Penne 											55
Served with tomato or mushroom cream or Bolognese sauce

 خبز التورتيال بالجبنة والفطر أو بالدجاج والجبنة,كيسادياس
Quesadillas												55
With cheese and mushroom or with chicken & cheese

برغر اللحم مع سلطة صغيرة والبطاطس المقلية
Beef Burger Sliders											58
Served with mini salad & fries

أصابع السمك المخبوزة مقدمة مع البطاطس المقلية
Baked Fish Fingers											58
Served with tartar sauce & fries

قطع الخضار تقدم مع الحمص واللبنة
Vegetable Crudités											45
With hummus & labnah dip
Carbs: 21g

Protein: 4g

Fat: 4g

Calories: 86 Kcal

(V): Vegetarian نباتي

قطع الخضار تقدم مع الحمص واللبنة
Vegetable Crudités
Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

الحلويات

SWEET ENDING

أم علي

تيراميسو

Um Ali						38

Tiramisu					35

Arabic dessert dish with cream, pastry flakes & pistachio nuts

Mascarpone cream with biscuit and espresso

طبق من الفواكه الطازجة المقطعة

كيك فدج الشوكوال مع ايس كريم الفانيال

Fruit Platter		 			38

Chocolate Fudge Cake 			

Selection of sliced fruits of the season

Vanilla ice cream

40

Carbs: 13.5g Protein: 0.97g Fat: 0.27g Calories: 54.8 Kcal

زبادي مع الغرانوال والتوت البري

فطيرة التفاح بالقرفة تقدم مع ايس كريم الفانيال

Granola Berry Parfait				35

Cinnamon Apple Pie				40

With honey sweetened yogurt

Vanilla ice cream

Carbs: 30.44g Protein: 70.79g Fat: 10.8g Calories: 255.1 Kcal

( براالين, شوكوال, فانيال,إختيار نكهتين من األيس كريم (فراولة
Choose Two Scoops of Ice Cream		

تشيز كيك مع الريد فيلفيت
40

Duo of Cheese & Red Velvet Cake		

Strawberry, vanilla, chocolate, praline

تشيزكيك مع الريد فيلفيت

فطيرة التفاح بالقرفة

Cheese & Red Velvet Cake

(V): Vegetarian نباتي

Cinnamon Apple Pie
Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

40

إختياركم من أصناف المياه الفاخرة

PREMIUM WATER SELECTION
( مغاوكسيجين150(أو كسيجيزر
Oxygizer(150 mg O2/L)		

غازية
Still		

				أكوا بانا

غازية

Aqua Panna 			
Aqua Panna 			

			سان بيليغرينو

غازية

San Pelligrino			
San Pelligrino			

				إيفيان

معدنية

Italy		

500 ml 				28

Still

Italy		

500ml					25

Still

Italy		

1L					38

Sparkling

Italy		

500ml					25

Sparkling

Italy		

1L					38

France		

330ml					25

France		

750ml					38

France		

330ml					25

France		

750ml					38

Evian				Still
Evian				Still

				بيرييه

غازية

Perrier				Sparkling
Perrier				Sparkling

أو كسيجيزر
Oxygizer

بيرييه
Perrier

(V): Vegetarian نباتي

إيفيان
Evian
Healthy Food Initiative ويلنيس

أكوا بانا
Aqua Panna

سان بيليغرينو
San Pelligrino

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

الكوكتيالت الصحية

المشروبات الباردة

WELLNESS NECTARS

COLD BEVERAGES

موكتيل عصيرالفواكه الموسميةالطازجة

مشروبات غازية

Fresh Fruits Nectar				38

Soft Drinks					23

Three fruits of the season

بيره خالية من الكحول

 الخيار، السبانخ، البروكولي،الشمام مع عصير االنناس
Spinach & Cucumber		

		

38

Non-alcoholic beer				30

Spinach, broccoli, sweet melon, cucumber, pineapple

Dates, Apple, Lemon, Malt

 الفراولةوالبرتقال, التوت, عصير الشمندر

عصيرالفواكه الطازجة

Beetroot & Carrots				38

Freshly Squeezed Juices			

Beetroot, carrots, raspberries, strawberries, fresh orange

Orange, Pineapple, Mango, Strawberry, Carrot

 الشمام مع نكهة الخوخ, األنناس,عصير الزنجبيل
Ginger & Peach					38
Fresh ginger, fresh pineapple, rock melon, pineapple Juice

عصيرالفواكه الطازجة
Freshly Squeezed Juices

الكوكتيالت الصحية
Wellness Nectars
(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

35

الموكتيالت الخاصة

SIGNATURE MOCKTAILS
 نكهةالكرز, عصيرالليمون,بيري دياليت مع كولي الفراولة

 مياه غازية, النعناع,اليم موهيتو مع الليمون

Berry Delight					35

Lime Mojito				

Strawberry coulis, lime juice, cherry flavour

Lime juice, fresh mint leaves, soda water

 نكهة الكيوي، عصير األنناس، عصير التفاح,كيوي دياليت

موهيتوالفراولة والحبق مع الليمون

Kiwi Delight			 		35

Strawberry & Basil Mojito		

Fresh kiwi, apple juice, fresh pineapple, kiwi flavour

Strawberries, lime juice, fresh basil leaves, soda water

 التفاح اال خضر,مشروب البرتقال بالنعناع مع الليمون

( مل750( عصير الفراولة مع الرمان و الليمون و التوت البري

Orange Mint Cooler				35

Strawberry Social (750ml pitcher)		60

Fresh orange juice, apple juice, lemon juice, mint, green apple

Strawberries, raspberries, blueberries, soda, grenadine

35

35

		

كوولر الفراولة بالنعناع

( مل750(  األنناس تقدم باإلبريق, البرتقال,جنجر مع عصير الليمون

Strawberry Mint Cooler				35

Ginger Passion (750ml pitcher)			60

Fresh strawberries, lemon juice, orange juice, mint leaves

Fresh orange, lemon, pineapple, ginger

كيوي دياليت
Kiwi Delight

اليم موهيتو
Lime Mojito

بيري دياليت
Berry Delight

(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

المشروبات المميزة

المشروبات الساخنة

SPECIALITY BEVERAGES

HOT BEVERAGES

كافيه موكا مع الكريمة المخفوقة

قهوة عربية تقدم مع التمر

Mocha Latte					35

Arabic Coffee & Dates				

50

Mocha coffee, whipped cream, cinnamon, milk

قهوة فيلتر
Filtered Coffee					30

 نكهة الكراميل والبندق مع الحليب,تورش فرابيه إسبريسو
Torch Frappe				

35

Milk, double espresso, caramel, hazelnut, whipped cream

 موكا مخفوق مع الكوكيز,كرانشي موكاتشينو حليب

قهوة فرنسية
French Coffee					32

قهوة تركية
Turkish Coffee					32

Crunchy Mochaccino				35
Milk, mocha powder, cookies, whipped cream

إيسبريسو
Espresso					30

فرابتشينو الشاي االخضر

إسبريسو دوبل

 كريم مخفوق، نكهة الفانيليا، بودرة الشاي االخضر،  سكر،  حليب، أيس كريم فانيال
Green Tea Frappuccino				35

Double Espresso				35

Vanilla ice cream, milk, green tea, vanilla, whipped cream

كابوتشينو
Cappuccino					35

ميلك شايك

كافيه التيه

 إختياركم من النكهات المفضلة للحليب المخفوق مع األيسكريم:  فانيال, فراولة, شوكوال,توت
Milk Shakes					35

Café Latte					35

Strawberry, vanilla, chocolate or berries

شوكوال ساخن
Hot Chocolate					35

(V): Vegetarian نباتي

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

أصناف الشاي من تشابا

TCHABA SIGNATURE LEAF
TEA SELECTION
الشاي األبيض الفاخرمع أوراق الذهب الخالص و الورود،شاي التورش

 ليمون غراس والفواكه,شاي الزنجبيل بالنعناع

The Torch Blend				85

Ginger Calm Herbal				38

The highest quality of white tea combined with

Invigorating ginger, fresh mint, lemon grass

22k edible gold and fresh rose petals

matched with orange & lemon peel,

creating a savoury, mellow & sweet flavour

liquorice, apple, papaya & orange flowers

شاي األولونغ

 زهرة الليمون, قطع البرتقال,شاي الكامومايل مع النعناع

Fancy Oolong					45

Chamomile Breeze				38

Taiwanese oolong tea, infused with lightly oxidized

Herbal blended tea with hibiscus, chamomile, mint,

leaves, fresh green-floral aroma, sweet & clean flavour

rosehip, lemongrass & orange peel

احتفال

الشاي األخضر

Celebration				

45

Savory with cocoa’s warmth in the sweetness of the

Green Curls					38
Sri Lankan green tea, quickly steamed after picking

macadamia nut and the fruity aspect of the coconut

الشاي المغربي بالنعناع

إيرل غراي

Moroccan Nights Green Mint			

42

Earl Grey				

38

Lavish light aroma with a natural fresh taste of

A blend of famous Bergamot oil and Blue Blossom

savoury mint green tea

that brings out the sweet citrus flavor, light & refreshing

شاي الدارجيلينغ األسود الفاخر

شاي الياسمين مع الشاي األخضر
Jasmine Haze Blossom Green Tea		

38

Chinese green tea with jasmine blossom, fresh & fragrant

(V): Vegetarian نباتي

Darjeeling Estate				38
Selection of anti-oxidant Indian black tea with sweet taste

Healthy Food Initiative ويلنيس

(G): Gluten Free خالي من الغلوتين

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط

If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net.

