
السلطات 
و المقبالت البارده

الشوربات

أطباق لوزار الخاصة 

حمص
متبل

تبولة الكينوا
تبولة 

فتوش

٣٢
٣٢
٣٨
٣٢
٣٢

٣٢

٣٥

قائمة الطعام

المقبالت الساخنة 

أطباق جانبية 

سلطة جرجيرمع 
جبن الحلومي

سلطة الشمندر 
مع جبن الماعز

حمص ,متبل ,تبولة ,فتوش
الزيتون مع المخلالت

٨٥

السلمون المدخن مع 
كروستيني الشمندر

كوكتيل الروبيان 
مع ا�فوكادو

سلطة المأكوالت البحرية

٤٨

٥٢

٥٨

٥٢ سلطة القبقب مع الكينوا
٤٠ سلطة مشروم 

البورتوبيللو المشوي

٨٥المحار بالفرن

٣٥

٣٠أرز محمر
٢٥خضروات بالطريقة التايلندية

٢٠بطاطا مقلية
٢٠بطاطا مهروسة

١٨أرز مطبوخ على البخار
٢٣كاري عدس

٢٨أرز مقلي بالخضروات و البيض 

أرز مقلي بالمأكوالت 
البحرية والبيض 

٤٤لفائف الروبيان المقلية
٣٨

٤٨كوكتيل الروبيان الحار

٣٠لفائف الخضار المقلية

االسكالوب المشوي 
علي الطريقة الكوري (٣ قطع) 

٨٥

٤٨شوربة الصياد
٣٨شوربة توم يام كونغ

٣٨شوربة العدس و الروبيان
٤٨شوربة القبقب

٤٨سمك و بطاطا

٧٢نودلز الروبيان التايالندي

٨٢برياني المأكوالت البحرية
لحم القبقب مع 

صلصة الكاري ا�صفر
٩٠

٨٢القبقب بالفرن مع الجبن
معكرونة بالمأكوالت البحرية

طبق اليوم
٩٥

٨٥

ا�طباق اليابانية
سوشي (٢ حبة)

٢٨تونة
٢٦سلمون

٤٠أنقليس

ساشيمي (٤حبات)
٤٢
٤٥

تونة
سلمون

تيمبورا
٦٢
٣٨

تيمبورا الروبيان
تيمبورا الخضار

التيبنياكي
٦٥
٧٠
٩٠

ترياكي الدجاج
سلمون تبنياكي 

تبنياكي المأكوالت البحرية

تشكيلة الماكي
٣٠

٣٢

٣٥

٤٠

٤٢

٣٠

٥٢

لفائف كالفورنيا

لفائف الكالفورنيا المقرمشه 

لفائف الروبيان الحارة 

لفائف السلمون المشوية 

لفائف السلمون المقرمشه

لفائف كاتيربيلر بالخضار

             

لفائف القبقب

(خيار, جزر, افوكادو)

٦٥ إسكالوب مع الفقع 
وصلصة الجاالبينو 

٣٥ لفائف ا�فوكادو و السلمون 

٣٨ لفائف التونة الحارة 

٤٤ لفائف لحم القبقب 
والسمسم 

المرطبات
كوكاكوال | اليت | زيرو   

 بيبسي | دايت,  سبرايت | دايت 
فانتا ، ميراندا  

ماء التونيك / جنجر إيل  

١٣

المياه المعدنية/
الماء الفوار

ريان (٥٠٠ مل) 
ريان (١٫٥ لتر)

صوالن(١٫٥لتر)
صوالن(١٥٠٠ لتر)

بيريه (٢٥٠مل)
بيريه (٧٥٠مل)

سان بلجرينو (٢٥٠مل)
سان بلجرينو (٧٥٠مل)

نبيذ فوار (خالي من الكحول)-

١٠

١٨

٢٠

٣٠

١٥

٢٥

١٥

٢٥

عصائر طازجة 
تفاح | برتقال | آناناس
فراولة | كيوي | بابايا | 

بطيخ | جزر | مانجو 
ليمون بالنعناع  

١٥

٢٥

موكتيالت 

ميلك شيك

٣٢
تفاح اخضر ، باشن فروت ، ليمون اخضر 

وشراب  الباشن فروت 

لوزار برييز 

٢٩
زنجبيل، ليمون اخضر، نعناع، دايت كوال 

قطر ماجيك

٣٠
فراولة ، برتقال ، شراب السكر وسفن اب

پينك مارغريتا

٢٩
شرائح الليمون, نعناع، سكر بني، صودا

ڤرجين موهيتو 

٢٨
زنجبيل طازج ، شراب الرمان وسفن اب

رد جنجر

٢٥
٢٥
٢٥

فانيليا 
شوكوالته 

فراولة 

المأكوالت 
البحرية 
الطازجة

أطباق 
السوشي

كل ا�سعار بالعملة القطرية

يومي و طازجيومي و طازجيومي و طازج

سو جيني  

(قطعتين) 

(٤ قطع) 

(٦ قطع) 
الروبيان مع صوص الصويا الحلو 

بالسمسم
(٥ قطع) 

(٤ قطع) 

المقبالت الكالسيكية

(بصل ,الباذنجان, جزر, 
هليون,فلفل, الذرة 

كوسه, مشروم)

سوق المأكوالت البحرية

(٥ قطع) 

٢٠٠


