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Mix leaves, Quinoa, Fresh strawberry, 
Walnuts, Dates, House dressing with Fried 
Feta cheese on top.

Baby spinach, rocket leaves, bean 
sprouts,peanuts topped with Grilled 

Beef Strips, Grilled Halloumi and honey 
mustard dressing

Fromage Salad

Beef Salad 

Buffalo Chicken
Deep fried marinated Chicken cubes mixed 
in buffalo sauce served with cheesy fondue 
on the side.

Mac & Cheese Balls
Breaded Deep Fried Mac & Cheese balls 
with cheddar cheese sauce and crispy 

beef bacon.

Tempura Shrimps
Fried Shrimp with Fresh Mango 

Dynamite Sauce

55Qr

45Qr

55Qr

59Qr

55Qr

60Qr

65 Qr

Dynamite Shrimps
Deep Fried Marinated Shrimps roll 
in Dynamite sauce with Mango 
salsa on the side 

سلطة فروماج

سلطة اللحم

 مزيج من أوراق الكينوا ، الفراولة
 الطازجة ، الجوز ، التمر ، صلصة البيت
 .مع جبنة فيتا المقلية

 مزيج السبانخ والجرجير وشرائح اللحم المشوي وجبنة
 الحلومي المشوية والفاصوليا مع الفول السوداني و

الفجل األحمر وصوص الخردل مع العسل

 بافلو تشيكن
 مكعبات الدجاج المتبلة المقلية الممزوجة بصلصة
.الجاموس تقدم مع فوندو الجبن علي الجانب

 كرات الماك اند شيز
 كرات مقلية محشوة بالشيدر و معكرونة

الماك اند شيز والبيكون البقري

 شريمب  تمبورا
 روبيان مقلي مع صوص

 مانجا الديناميت

  ديناميت شريمب
 روبيان مقلي مع صوص مانجا
 الديناميت

Meat Balls 
Beef Meat Balls Stuffed with 
cheese in marinara cheese 
sauce, served with garlic 
bread and cheese fondue on 

the side

Kids Meal
Breaded chicken breast with cheese 

fondue, Mac &Cheese pasta and French 
fries 

Miky Pasta
Long Pasta with tomato meat balls sauce

  كرات اللحم
 كرات لحم بقري محشي بالجبنة بصلصة جبنه
 مارينارا ، تقدم مع خبز الثوم و فوندو الجبن

علي الجانب

 كيدز  ميل
 صدر دجاج مخبوز مع فوندو الجبن ، معكرونة ماك و جبنه

 ميكي باستا و بطاطس محمره
مكرونة طويلة بصلصة و كرات لحم الطماطم

Bake German Mashed  
Potato

Alpen Fries 

30Qr

55Qr

البطاطس المهروسة

ألبن فرايز

Roasted Potatoes Wedges 

Steam Flavored Rice 

Buttered Vegetables 

French  Fries

French Aligot

15Qr

12Qr

18Qr

15Qr

40Qr

بطاطس محمرة

األرز بالبخار

 خضار بالزبدة

البطاطس المقلية

فرنش أليجوت

Rocket leaves with cherry tomato, 
balsamic vinegar reduction and Burrata 
cheese.

Creamy Burrata

75Qr

كريمية البوراتا
 جبنة بوراتا ، سلطة جرجير ، طماطم
كرزية و خل بلسمي

95 Qr

Steam asparagus, broccoli, 
spicy buffalo chicken, 
shrimp tempura, turkey 
ham served with cheese 
fondue and brioche 
croutons on the side

House Platter

هاوس بالتر
 حلقات البصل ، دجاج بوفالو حار ، روبيان
و بروكلي تمبورا يقدم مع جبن الفوندو

85 Qr

Selection of brie, alpine, gorgonzola, 
parmesan, dried fruits & nuts, honey, 

crackers and fresh grapes.

Cheese Platter

أصناف الجبنة
إختيارات منوعة من الجبن

60 Qr 40 Qr

Panzerotti
45Qr

بانزيروتي

APPETIZERS & SALAD المقبالت والسلطات



Two breaded chicken with spicy sauce, 
lollo green, tomato, cucumber.

NYC Dynamite Chicken 

67 Qr

 نيويورك ديناميت تشيكن
الدجاج مع صلصة حاره، الطماطم ، الخيار

Angus beef patty stuffed with cheese, gherkin 
mayo, lollo green, tomatoes & alpine cheese

Juicy Lucy Burger

58 Qr

 جوسي لوسي برغر
 برغر بقر انجوس مع مايونيز الجركين 
 والطماطم والمخلل وجبن األلبين  الذائب
 يقدم مع بطاطس مقلية

Carnaroli rice slow cooked 
in vegetables stick, onion 

and butter, with saffron 
cream, parmesan and 

thermidor lobster.

Carnaroli rice slow  
cooked in vegetable  
stock, onion and butter,  
with mix seafoods and 
touch of tomato sauce

Carnaroli rice slow cooked 
in vegetable stock, onion 
and butter, with sauteed wild 
mushroom, paremsan topped 
with grilled chicken slices

Lobster RisottoRisotto MariRisotto Funghi & Chicken

110 Qr99 Qr80 Qr

 ريسوتو فنجى الدجاجريسوتو ماريلوبستر ريزوتو
 أرز كارنارولي مع الخضروات ، والبصل 

 والزبدة ، مع كريمة الزعفران ، والبارميزان
.و الربيان و أم الربيان

 أرز كارنارولي مع الخضروات 
 والبصل والزبدة مع مزيج من
 المأكوالت البحرية و صلصة
الطماطم

 أرز كارنارولي المطبوخ مع الخضروات
 والبصل والزبدة مع الفطر البري المقلي
 وجبنة البارميزان مغطاة بشرائح الدجاج
المشوية

59 Qr

80 Qr

65 Qr
140 Qr

175 Qr

Penne pasta with 
truffle cream sauce, 
parmesan cheese 

and beef tenderloin.

Fettuccine Pasta 
with pink sauce, 

broccoli, mushroom 
and marinated grilled 

chicken.

Spaghetti pasta 
with marinara 

sauce and cheesy 
meat balls.

Fusilli pasta with 
saffron cream sauce, 

shrimp and lemon 
zest.

Lasagna with mushroom, 
parmesan, mozzarella cheese, 
bechamel and bolognese 
sauce.

Pan Fried Beef Tenderloin served 
with mix salad, cherry tomato, 
choices of potato wedge or fries 
topped with pepper sauce.

Beef cubes stew with cremini 
mushrooms demi glace and cream 
sauce served in hot skillet. Choices 
of one side dish (Steam Flavoured 
Rice, French Fries, Butter Vegetables)

Lasagna with spinach, 
mushroom, mozzarella, 

parmesan, ricotta cheese and 
bechamel sauce.

Grilled Black Angus Rib Eye Steak 
served with, mix leaves and pepper 
sauce topped with raclette cheese.

(potato wedges/bake  german 
mashpotato)

Grilled Sliced US Prime Beef Tenderloin 
served with grilled vegetable, bake 

german mashed potato, grain mustard 
and rosemary pepper sauce on the side.

Spaghetti pasta with 
mix seafood(lobster, 

mussels, clams, 
shrimp, squid) 

marinara sauce, touch 
of chili and parsley.

Triff Truff 

Brooklyn Pasta

Cheesy Meat  
Ball Pasta

Pasta Lima 

Beef Lasagna

Slim Beef Pepper Sauce

Volcano Stew 

Vegetable LasagnaSteak Raclette 

Sizziling Beef Tagliata Manzo

Seafood Pasta

85 Qr

62 Qr

85 Qr

80 Qr

110 Qr

تريف تراف

بروكلين باستا

باستا كرات اللحم

باستــا ليمــا

الزانيا اللحم

 شرائح الستيك

فولكينو ستيو

الزانيا الخضار
ستيك راكليت

لحم البقر المقطع

سي فود  باستــا

 بينا باستا مع كريمة
 الترافل وجبنة البارميزان
ولحم البقر

 باستا فيتوتشيني مع
 صلصة وردية ، بروكلي
 ، فطر و دجاج مشوي
متبل

 مكرونة اسباجيتي مع
 صوص مارينارا و كرات
لحم

 معكرونة الفوسيلي مع
 صلصة كريم الزعفران و
الروبيان مع نكهة الليمون

 الزانيا مع الفطر والبارميزان وجبن
 الموزاريال وبشاميل وصلصة
البولونيز

 لحم البقر المقلي يقدم مع سلطه مشكلة
 ، طماطم كرز ، خيارات من البطاطا مغطاه
بصلصة الفلفل

 مكعبات لحم البقر و الفطر ، ديمي جالس و صلصة
الكريمة تقدم في مقالة ساخنة

اختيار واحد من األطباق الجانبية
(أرز على البخار - بطاطس مقلية - خضروات بالزبدة) 

 الزانيا مع السبانخ ، فطر ، موزاريال ،
 جبنة البارميزان ، جبنة الريكوتا وصلصة

البشاميل
 ضلع انجوس ستيك مغطى بجبنة الراكليت يقدم مع

شرائح البطاطس المحمرة ومزيج األعشاب

 شرائح اللحم البقري األمريكي المشوية تقدم مع الخضار
المشوية مع البطاطا المهروسة

 اسباجيتي مع مزيج من
 المأكوالت البحرية صلصة
 مارينارا ، لمسة من الفلفل
 .الحار والبقدونس

89 Qr

MAIN COURSES  األطباق الرئيسية



62% Dark chocolate dome, served with 
warm chocolate sauce and vanilla ice 
cream

Classic Nutella crepes served with Nutella chocolate 
and seasonal berries

Classic French toast serve with Chantilly 
cream, maple syrup and fresh berries

Melting chocolate cake with vanilla ice 
cream, crumble and chocolate sauce

Home Made cheesecake served with 
sauce of your choice and berries

Black Pearl 

Nutella Crepes French toast 

Chocolate lava cake

Cheese Cake 

65 Qr

50 Qr48 Qr

75 Qr

45 Qr

اللؤلؤة السوداء

 توست فرنسي كريب نوتيال

شوكليت الفا كيك

تشيز كيك  شوكوالتة الداكنة ، تقدم مع صلصة
 الشوكوالتة الدافئة واآليس كريم
الفانيليا

٪٦٢

 الكريب نوتيال الكالسيكي يقدم مع شوكوالتة نوتيال
والتوت

 الخبز المحمص الفرنسي الكالسيكي مع كريم شانتيلي
وشراب القيقب والتوت الطازج

 كعكه الشوكوالتة مع اآليس كريم الفانيليا و
الشوكوالتة

تشيز كيك منزليه الصنع تقدم مع صوص من اختيارك

Home Made tiramisu
Tiramisu

45 Qr

تيراميسو
تراميسو محلية الصنع

Americano
Arabic Coffee
Cafe Latte
Cappuccino
Caramel Latte Macchiato
Double Espresso
Espresso
French Coffee
Hot Spanish Latte
Turkish Coffee
Hot Chocolate
Classic Teas
Karak Tea
Fromage Tea
Health Tea
Maria Tea

Frappuccino
Choco Frappe
Caramel Frappe 
Vanilla Frappe 

Still Water Small
Still Water Large
Sparkling Small
Sparkling Large
Soft Drinks
Redbull

Strawberry Smoothie
Mix Berries Smoothie
Raspberry Smoothie
Passion Fruit Smoothie

Banana Milkshake
Strawberry Milkshake
Vanilla Milkshake
Chocolate Milkshake

Fromage Cinderella
Lemonade
Lemonademint
Detox Drinks
Booza Colada
Passion de Amor
Tropical Peach
Deep Sea

Classic Mojito
Strawberry Mojito
Passion Fruit Mojito
Mix Berries Mojito
Ginger Mojito
Blue Lagoon Mojito

Fresh Orange Juice
Fresh Pineapple Juice

Affogato
Ice Spanish Latte

COFFES AND TEAS

FRAPPES

SMOOTHIES

MIILK SHAKES

MOCKTAILS

MOJITOS

JUICES

ICED COFFEES

22Qr
49Qr
24Qr
24Qr
27Qr
22Qr
18Qr
18Qr
27Qr
18Qr
25Qr
20Qr
18Qr
30Qr
30Qr
30Qr

27Qr
27Qr
27Qr
27Qr

12Qr
19Qr
18Qr
25Qr
18Qr
25Qr

30Qr
30Qr
30Qr
30Qr

30Qr
30Qr
30Qr
30Qr

30Qr
30Qr
30Qr
30Qr
30Qr
30Qr
30Qr
30Qr

30Qr
30Qr
30Qr
30Qr
30Qr
30Qr

28Qr
28Qr

25Qr
27Qr

أمريكانو
قهوة عربية
كافيه التيه

كابتشينو
كراميل التيه ماكياتو

دبل إسبرسو
إسبرسو

القهوة الفرنسية
هوت سبانيش التيه

قهوة تركية
شكوالته ساخنة

شاي كالسيكي
كرك

شاي فروماج
 هيلث تي
ماريا تي

فرابتشينو
 شوكه فرابى

 كراميل فرابى
فانيال فرابى

   ستيل  ماء صغير
ستيل ماء كبير

 مياه غازية صغيرة
   مياه غازية كبير

المشروبات الغازية
ردبول

 سموثي فراولة 
 سموثي توت مشكل

سموثي التوت
سموثي باشن فروت

ميلك شيك موز
ميلك شيك فراولة
ميلك شيك فانيليا

ميلك شيك شوكوالتة

 فروماج سيندرال
عصير الليمون

عصير الليمون بالنعناع
ديتوكس فروت

بووزا كولدا
باشن دي آمور

تروبيكل الخوخ
ديب سي

موهيتو كالسيك
موهيتو الفراولة

موهيتو باشين
موهيتو مزيج التوت

موهيتو الزنجبيل
موهيتو بلو الجون

عصير برتقال طازج
عصير األناناس الطازج

افوجاتو
ايس سبانش التيه

DESSERTS AND DRINKS الحلويات والمشروبات


