
السحور قائمة 
القوائم االختيارية

وجبة سحور 4 أشخاص 169
 4 أطباق فطور ، 2 طبق جانبي، 2 سلطة من 

اختيارك

وجبة سحور لشخصين 89
 2 طبق فطور ، 2 طبق جانبي، 1 سلطة من 

اختيارك

طبق جانبي
بطاطا مقلية  - 766كالوري

شوربة العدس األحمر    - 576كالوري
 عدس أحمر، وعصير ليمون، وكزبرة، وطماطم مجففة، يقدم بجانبها الخبز

  المحمص

شوربة الخضار    - 167كالوري
باذنجان، وبطاطا، وجزر، وكوسا، وبروكلي، يقدم بجانبها الخبز المحمص

 بودينغ المانجو وبذور الشيا   - 411كالوري
حليب جوز الهند وبذور الشيا مع المانجو

سلطة الفواكه  - 226كالوري
الفواكه الموسمية الطازجة

بارفيه الفراولة   - 371كالوري
 طبقات الفراولة الطازجة وزبادي الفراولة اليوناني، وبذور الكتان المحمصة،

وبذور القرع، ورقائق الجوز واللوز

 بالتر الحلوم    -- 552كالوري
 جبنة الحلوم المشوية مقدمة على خبز الطماطم المجففة والجرجير، مع الطماطم،

والخيار، والنعناع الطازج، والزيتون، ومعجون الزيتون

بالتر اللبنة    - 543كالوري 
 لبنة مقدمة مع الطماطم، والخيار، والنعناع الطازج، والزيتون، ومعجون الزيتون،

 إلى جانب خبز الطماطم المجففة
ساندويش اللبنة    - 591كالوري

 لبنة كريمية طازجة، وزيتون أسود، ونعناع طازج، وخيار، وشرائح بندورة في خبز
الباغيت بالزيتون واألوريغانو، مقدمة مع سلطة جانبية

أومليت سادة  - 324كالوري
تقدم مع سلطة جانبية وبطاطا هاش براون

 طبق فطور
بيض مع األفوكادو   - 460كالوري

 بيضتان مسلوقتان، وأفوكادو طازج، وحبوب منوعة مقدمة مع سلطة جانبية -
60كالوري

   باف باستري بجبنة الفيتا مع صلصة الزيتون والطماطم
 -632كالوري 

 عجينة الفويت محشية بالجبنة اليونانية والزعتر، ومغطاة بصلصة الزيتون والطماطم
 مع سلطة جانبية

ساندويش الديك الرومي المدخن - 481كالوري
 ساندويش ديك رومي مدخن مع صلصة الماسترد والمايونيز، والمخلل، والطماطم

والخس الطازج في خبز البولكا، وتقدم مع سلطة جانبية - 60كالوري
كرواسون الحلوم المشوي  - 496كالوري

 كرواسون طازج محشي بجبنة االحلوم، والطماطم الطازجة، والزيتون األسود
والجرجير، ومغطى بزيت الزيتون والريحان الطازج

أبريل 2020

السلطات
السلطة الشرقية    - 339كالوري

 باذنجان، ومشمش مجفف، ولوز طازج، وسلطة خضراء، وطماطم طازجة،
 وبصل، متبلة بالسماق

سلطة القمح والقرع   - 266كالوري
 قرع مشوي، وحمص مشوي مقرمش، وسلطة منوعة، ورمان طازج، وقمح

مطبوخ، وفجل أحمر مع تتبيلة الليمون والكمون

سلطة فريشور األفوكادو   - 289كالوري
 سلطة خضراء مع األفوكادو، والجرجير، والسبانخ، والفجل األحمر، والطماطم،

 والخيار، والنعناع الطازج، واللوز المشوي، والطماطم المجففة، والبصل األخضر،
والزعتر األخضر تقدم مع تتبيلة خل البلسميك

 جميع األسعار بالريال القطري. جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

جلوتين حليبمكسرات بيضفول الصويا سمكفول سوداني سمسممحاريات

 يحتوي هذا الطبق على بعض المكونات التي تم قليها باستخدام نفس المقالة التي استخدمت لطهي مكون آخر قد يحتوي على مواد مسببة للحساسية، ولذلك هناك احتمال لحدوث
تلوث الغذاء التبادلي أثناء التحضير، وبالتالي ال يمكننا أن نضمن خلو هذا الطبق من مسببات الحساسية

خيار نباتيخيار فيغان


