
DOHA

MOCKTAILSMOCKTAILS

Fresh strawberry & lemon juice, mint leaves,
brown sugar and 7up

STRAWBERRY MOJITO 

Fresh lemon juice, mint leaves, brown sugar and 7up
VIRGIN MOJITO 

Fresh passion fruit & lemon juice, mint leaves,
brown sugar and 7up

PASSION FRUIT MOJITO

FRESH ORANGE JUICE

FRESH WATERMELON JUICE

Fresh orange & pineapple juice with grenadine
STAR IS BORN

Fresh pineapple, mango, banana
& cranberry juice with blue lagoon

RAINBOW

Fresh apple & cranberry juice with 7up
DEADPOOL

Fresh mango, banana & orange juice
with blue lagoon

HULK

Fresh watermelon, raspberry, orange,
& lemon juice with Mountain Dew

WATERMELON BURST

QR 25

QR 25

QR 34

QR 34

QR 34

QR 34

QR 34

QR 34

QR 34

QR 34

الموكتيل

رينبو
عصير أناناس، مانجا، موز، عصير كرانبري وبلو الغون

ستار از بورن
عصير البرتقال الطازج، أناناس وغرانادين

ديدبول
عصير تفاح، سفن أب، وكرانبري

هولك
عصير المانجا، موز، برتقال وبلو الغون

واترملون بورست
عصير البطيخ، توت بري، برتقال، ليمون وماونتن ديو 

ستروبري موهيتو
عصير الفراولة، نعناع، ليمون، سكر بني وسفن أب

فرجن موهيتو 
نعناع طازج، ليمون، سكر بني وسفن أب 

باشن فروت موهيتو
باشن فروت طازج، نعناع، ليمون، سكر بني وسفن أب

عصير برتقال طبيعي

عصير بطيخ طبيعي 



SMOOTHIESSMOOTHIES

Frozen blends made of strawberry, banana, milk and a splash of grenadine 

PRINCESS DIARIES

Frozen blends made of mango, raspberry, orange and banana

TRANSFORMERS QR 37

QR 37

عصير الفواكه المثّلجة

برنسس دايريز
مزيج مثّلج من الفراولة، الموز، الحليب والقليل من الغرينادين 

ترانسفورمرز
مزيج مثّلج من المانجا، توت بري، برتقال وموز

HAND-DIPPED MILKSHAKESHAND-DIPPED MILKSHAKES ميلك شيك بالنيت هوليود

فانيال
ميلك شيك كالسييك ممّيز، معّد من بوظة الفانيليا مع طبقة من 

الكريمة المخفوقة وحبيبات الفانفيتي الملّونة 

فراولة
ميلك شيك كالسييك بالفانيليا والحليب والفراولة، مع طبقة من الكريمة 

المخفوقة وشرائح الفراولة 

شوكوالتة
ميلك شيك كالسييك بالحليب وبوظة الشوكوالتة، مزّين بالكريمة 

ولفائف الشوكوالتة 

غزل البنات األزرق
ميلك شيك كالسييك بالفانيليا  ممزوج مع فلوسين التوت البري مع 

طبقة من غزل البنات 

فشار بالكاراميل
ميلك شيك بالكاراميل مزّين بالكريمة المخفوقة والفشار بالكاراميل 

ICED TEA ICED TEA  الشاي المثّلج

ليمون
شاي أسود، عصير ليمون وسكر مرّكز 

فراولة
شاي أسود، عصير ليمون وعصير الفراولة المحّلى 

باشن فروت
شاي الياسمين األخضر الممزوج بعصير الباشن فروت المحّلى 

ليمون بالنعناع 
عصير ليمون طازج، نعناع وسكر مرّكز 

Fresh brewed black tea with lemon juice and sugar

LEMON 

Fresh brewed black tea with lemon juice and strawberry syrup

STRAWBERRY

Fresh brewed Jasmine green tea infused with passion fruit syrup

PASSION FRUIT

Freshly squeezed lemon juice and crushed mint
leaves, served with sugar syrup on the side

LEMON MINT COOLER

QR 28

QR 28

QR 28

QR 28

Our classic hand-dipped milkshake with vanilla
ice cream topped with whipped cream
and rainbow funfetti 

VANILLA 

Our classic hand-dipped milkshake blended with
milk and strawberry ice cream topped
with whipped cream and strawberry slices

STRAWBERRY

Our classic hand-dipped vanilla milkshake blended
with blue raspberry flossine topped with cotton candy

BLUE FLOSS

Caramel hand-dipped milkshake topped with
whipped cream and caramel popcorn

CARAMEL POPCORN QR 43

Our classic hand-dipped milkshake blended
with milk and chocolate ice cream topped
with cream and chocolate swirls

CHOCOLATE QR 38

QR 43

QR 38

QR 38

CHOCOLATE MILKSHAKE 

ميلك شيك شوكوالتة
BLUE FLOSS MILKSHAKE

ميلك شيك غزل البنات األزرق



BEVERAGESBEVERAGES مشروبات

مشروبات غازية (مع تعبئة) 
بيبسي، دايت بيبسي، سفن أب، ميريندا، ميريندا بالفراولة، ماونتن ديو 

مشروبات غازية  (علب)
بيبسي، دايت بيبسي، سفن أب، ميريندا، ميريندا بالفراولة، ماونتن ديو 

ريد بول (علب)
ريد بول عادي أو خالي من السكر

شاي
تشكيلة من أفخر أنواع الشاي 

اسبريسو
اسبريسو دوبل

قهوة أميركية
ماكياتو

كابوتشينو
قهوة بالحليب

قهوة بالحليب - نكهة البندق
قهوة بالحليب - نكهة الكاراميل

قهوة بالحليب - نكهة الفانيليا 
قهوة بيضاء سادة

مياه محلية (حجم صغير)
مياه مستوردة (حجم صغير)

مياه مستوردة (حجم كبير)
مياه غازية (حجم صغير)

مياه غازية (حجم كبير)

Pepsi, Diet Pepsi, 7up, Mirinda, Mirinda Strawberry or Mountain Dew

SOFT DRINKS (REFILL)

Pepsi, Diet Pepsi, 7up, Diet 7up, Mirinda or Mountain Dew

SOFT DRINKS (CAN)

Selection of the finest tea

QR 24

QR 16

QR 25

QR 16

QR 18

QR 14

QR 18

QR 18

QR 20

QR 20

QR 24

LOCAL WATER (SMALL)

QR 19

IMPORTED WATER (LARGE)

QR 32

QR 24CAFÉ LATTE - CARAMEL

QR 24CAFÉ LATTE - VANILLA

QR 18FLAT WHITE

QR 10

IMPORTED WATER (SMALL) QR 17

SPARKLING WATER (SMALL)

SPARKLING WATER (LARGE)

MACCHIATO

CAFÉ LATTE

ESPRESSO

DOUBLE ESPRESSO

AMERICANO

CAPPUCCINO

CAFÉ LATTE - HAZELNUT

QR 28

Red Bull or Red Bull Sugarfree

RED BULL (CAN)

TEA



Crispy corn tortilla chips, homemade cheese sauce,
jalapeno, guacamole, Pico de Gallo and sour cream

NACHO GRANDE VEG 

Crispy corn tortilla chips, homemade cheese sauce,
jalapeno, guacamole, Pico de Gallo, sour cream and chili lamb

Spicy minced lamb, red beans, onions, peppers & roasted
tomatoes topped with Cheddar cheese, green onions,
sour cream and toasted baguette

Roasted garlic hummus, beetroot hummus & spinach
hummus served with freshly baked rosemary flatbread

NACHO GRANDE WITH CHILI LAMB 

Marinated blackened shrimp with Creole mustard sauce
BLACKENED SHRIMP  

HOMEMADE CHILI LAMB  

HUMMUS TRIO QR 45

QR 45

QR 55

QR 75

QR 65

Texas Tostados, Buffalo Wings, Spinach
& Artichoke dip, Shrimps, Corn Tortilla Chips
and our famous Chicken Crunch

VIP PLATTER 

Crispy pastry skins topped with BBQ chicken,
sautéed onions, Cheddar & pastry Monterey Jack cheese,
sour cream and Pico de Gallo

TEXAS TOSTADOS

Golden fried chicken wings tossed in Buffalo
sauce, celery sticks and Blue cheese dip

BUFFALO WINGS

Tender strips of chicken breast with a crunchy
sweet coating and Creole mustard sauce

WORLD FAMOUS
CHICKEN CRUNCH

Spinach and artichoke hearts mixed in a creamy cheese sauce,
served with corn tortilla chips and rosemary flatbread

SPINACH & ARTICHOKE DIP QR 50

QR 49

QR 45

QR 49

QR 160

APPETIZERSAPPETIZERS المقبالتالمقبالت

تشكيلة النخبة 
تكساس توستادوس، أجنحة الدجاج بصلصة البافالو، تغميسة السبانخ والخرشوف،

تشيبس التورتيال بالذرة، طبق الدجاج المقرمش الشهير 

تكساس توستادوس
فطائر مقرمشة مع طبقة من الدجاج بنكهة الباربيكيو، بصل سوتيه،

جبنة شيدر وجاك تشيز، كريمة حامضة، خليط الطماطم والبصل 

أجنحة الدجاج بصلصة البافالو
أجنحة دجاج مقلية ممزوجة بصلصة البافالو تقدم مع الكرفس وتغميسة الجبن األزرق

قطع الدجاج المقرمشة الشهيرة
قطع من صدر الدجاج المتبلة بمزيج من الكرون فلكس المحّلى تقدم مع صلصة

خردل كريول

تغميسة السبانخ والخرشوف
مزيج من السبانخ وقلب الخرشوف وصلصة الجبن الكريمي تقدم مع تورتيال الذرة

وخبز بنكهة إكليل الجبل

ناتشوز مع الخضار
شيبس تورتيال الذرة المقرمش، صلصة الجبنة البيتية، هاالبينو، صلصة األفوكادو،

مزيج الطماطم والبصل، كريمة حامضة 

ناتشوز مع لحم ضأن بالفلفل الحار
شيبس تورتيال الذرة المقرمش، صلصة الجبنة البيتية، هاالبينو، صلصة األفوكادو،

مزيج الطماطم والبصل، كريمة حامضة، لحم ضأن بالفلفل الحار

روبيان متّبل
روبيان بالنقعة مع صلصة خردل كريول

لحم ضأن بيتي بالفلفل الحار
لحم ضأن مفروم حّريف، فاصوليا حمراء، بصل، فليفلة، طماطم مشوية، مع طبقة

من جبن الشيدر، بصل أخضر، كريمة حامضة، يقدم مع الخبز المحّمص 

تريو الحمص
حمص متبل بالثوم المشوي، حمص بالشمندر، حمص بالسبانخ، خبز طازج بنكهة إكليل الجبل

TEXAS TOSTADOS

تكساس توستادوس

HUMMUS TRIO 

تريو الحمص



SALMON SALAD

سلطة السلمون
CHICKEN SANDWICH

سندويش الدجاج

SALADSSALADS السلطاتالسلطات

سلطة السلمون
سلمون مشوي، خس مشكل، سبانخ، فجل أحمر، مع تتبيلة الخل والليمون والثومية

سلطة سيزر
خس افرنجي مقرمش مع تتبيلة السيزر التقليدية من بالنيت هوليود، جبن بارمزان 

معّتق، كروتون طازج

سلطة سيزر بالدجاج
سلطة سيزر مع دجاج مشوي

سلطة سيزر بالروبيان
سلطة سيزر بالروبيان المشوي

سلطة المطعم
خس مشكل، طماطم، خيار، جزر، كروتون، مع خيارك من التتبيالت 

سلطة الكينوا
كينوا ، خضروات مشوية ، جبنة فيتا ، أوراق خضراء ، خل الليمون

سلطة يونانية
طماطم ، خيار ، الفلفل الرومي، بصل ، زيتون كاالماتا ، جبنة فيتا

Grilled salmon, mixed green lettuce, baby spinach
& red radish, lemon vinaigrette and aioli

SALMON SALAD QR 75

QR 55
Crisp romaine lettuce tossed with Planet Hollywood's own
traditional Caesar dressing, aged Parmesan cheese
and fresh croutons

CAESAR SALAD 

Caesar salad with grilled chicken

Caesar salad with grilled shrimps

Mixed lettuce, tomato, cucumber, carrots
and croutons with your choice of dressing

CHICKEN CAESAR SALAD  

PRAWNS CAESAR SALAD

HOUSE SALAD

QR 65

QR 70

QR 55

Quinoa, roasted vegetables, Feta cheese,
green leaves, lemon vinaigrette

QUINOA SALAD QR 60

Tomatoes, cucumber, capsicum, onion,
Kalamata olives, Feta cheese

GREEK SALAD QR 57

SANDWICHESSANDWICHES السندويشاتالسندويشات
تقدم السندويشات مع المخلل والبطاطس المقلية

سندويش الدجاج
دجاج مشوي باألعشاب، كرفس، ريحان، مايونيز وخردل ديجون، يقدم مع خس 

وطماطم على خبز القمح 

كلوب سندويش بالديك الرومي
صدر من الديك الرومي، لحم بقر مقدد، جبن سويسري، خس، طماطم، مايونيز، 

يقدم في الخبز األسمر

سندويش لحم البقر بالباربيكيو 
لحم بقر مسّحب بالباربيكيو، جبنة شيدر، خيار، هاالبينو، يقدم في خبز البريوش الطري

OUR SANDWICHES ARE SERVED WITH A PICKLE & FRENCH FRIES

Grilled chicken tossed with herbs, celery, basil,
mayonnaise & Dijon mustard, served with lettuce
& tomato on wheat bread

CHICKEN SANDWICH

Turkey breast, beef bacon, Swiss cheese, lettuce,
tomato & mayonnaise, served on sourdough bread

TURKEY CLUB 

BBQ pulled beef, Cheddar cheese, cucumber
& jalapeno, soft Brioche bread

BBQ BEEF QR 65

QR 65

QR 55



MUSHROOM, ONION & SWISS

برجر بالفطر والبصل والجبن السويسري
VEGGIE BURGER

برجر الخضار

AVOCADO & SWISS

برجر األفوكادو والجبن السويسري

Grilled beef patty (220gr) topped with Swiss cheese, PH sauce, 
mushrooms, caramelized onion, lettuce, tomato & pickle

MUSHROOM, ONION & SWISS

Grilled beef patty (220gr) topped with Cheddar cheese,
BBQ sauce, beef bacon, lettuce, tomato, pickle & onions

BBQ BACON CHEDDAR

Grilled beef patty (220gr) topped with Cheddar cheese,
PH sauce, lettuce, tomato, pickle & onions

CLASSIC CHEESE BURGER

Fried breaded vegetable patty topped with
Cheddar cheese, PH sauce, lettuce, tomato, pickle & onions

VEGGIE BURGER

QR 71

QR 72

QR 67

QR 59

Grilled beef patty (220gr) topped with Swiss cheese,
PH sauce, avocado, lettuce, tomato, pickle & onions

AVOCADO & SWISS

Crispy fried or Grilled chicken breast topped with
Cheddar cheese, PH sauce, lettuce, tomato, pickle & onions

CHICKEN BURGER

QR 72

QR 64

OUR BURGERS ARE SERVED IN A FRESHLY BAKED
BRIOCHE BUN WITH A PICKLE & FRENCH FRIES

BURGERSBURGERS البرجرالبرجر
يقّدم البرجر في خبز البريوش الطازج مع المخلل والبطاطس المقلية 

برجر بالفطر والبصل والجبن السويسري
لحم بقر مشوي (220غ)، جبنة سويسرية، صلصة بي أتش، فطر، بصل مكرمل، خس، طماطم، مخلل 

برجر بالّلحم المقدد والشيدر 
لحم بقر مشوي (220غ)، جبنة شيدر، صلصة باربيكيو، لحم بقر مقدد، خس، طماطم، مخلل، بصل

برجر الجبنة الكالسييك 
لحم بقر مشوي (220غ)، جبنة شيدر، صلصة بي أتش، خس، طماطم، مخلل، بصل

برجر الخضار
خضار مغلفة بفتات الخبز ومقلية، جبنة شيدر، صلصة بي أتش، خس، طماطم، مخلل، بصل

برجر األفوكادو والجبن السويسري
لحم بقر مشوي (220غ)، جبنة سويسرية، صلصة بي أتش، أفوكادو، خس، طماطم، مخلل، بصل 

برجر الدجاج
صدر دجاج مقلي أو مشوي، جبنة شيدر، صلصة بي أتش، خس، طماطم، مخلل، بصل

CHICKEN BURGER

برجر الدجاج



INDIVIDUAL PIZZAINDIVIDUAL PIZZA بيتزا لشخص واحدبيتزا لشخص واحد

مارغاريتا
طماطم، ريحان طازج، جبنة موزاريال وصلصة الطماطم 

بيبيروني
بيبيروني بقر، جبنة موزاريال وصلصة الطماطم

بيتزا عشاق اللحم
لحم بقر بصلصة الباربيكيو، بيبيروني بقري، لحم بقر مقدد، بصل أحمر،

جبنة موزاريال وصلصة الطماطم

بيتزا الروبيان بالثوم
روبيان بالثوم، بصل، جبنة موزاريال وصلصة الثوم الكريمية 

Tomatoes, fresh basil, Mozzarella cheese & tomato sauce

MARGHERITA

Beef pepperoni, Mozzarella cheese & tomato sauce

PEPPERONI

BBQ beef, beef pepperoni, beef bacon, red onions,
Mozzarella cheese & tomato sauce

MEAT LOVERS QR 65

QR 63

QR 59

PASTAPASTA الباستاالباستا

A twist on the classic lasagna! Fresh pasta tubes filled
with Ricotta cheese & beef Bolognese fried to a golden
brown with garlic cream & tomato basil sauce

L.A. LASAGNA

Grilled chicken & Cavatappi pasta in a creamy cheese
sauce, finished with seasoned bread crumbs

4 CHEESE CHICKEN MAC
& CHEESE 

Prawns, garlic, red chili, fresh parsley, olive oil and spaghetti

SPAGHETTI AGLIO OLIO
WITH PRAWNS

Grilled chicken, broccoli florets and penne pasta with
a roasted garlic basil cream sauce

PENNE, CHICKEN & BROCCOLI

QR 85

QR 78

QR 75

QR 72

Our homemade Marinara sauce, beef meatballs and spaghetti

SPAGHETTI MEATBALLS  

Our homemade Marinara sauce and spaghetti

SPAGHETTI POMODORO 

QR 68

QR 63

أل.أي. الزانيا
طبق الزانيا تقليدي معّد من أنابيب الباستا المقلية المحشوة بجبنة الريكوتا

ولحم البقر في صلصة البولونيز الحمراء، تقدم مع صلصة الثوم الكريمية
وصلصة الطماطم والريحان

ماك أند تشيز بالدجاج
وأنواع الجبن األربعة

دجاج مشوي وباستا كافاتابي في صلصة الجبن الكريمي مع طبقة
من فتات الخبز المتّبل

سباغيتي بزيت الثوم والروبيان
روبيان، ثوم، فلفل أحمر حار، بقدونس طازج، زيت زيتون، سباغيتي

بيني مع الدجاج والبروكولي
دجاج مشوي، بروكولي، باستا بيني، مع صلصة الثوم المشوي

والريحان القشدية 

سباغيتي بكرات الّلحم
صلصة طماطم بيتية، كرات من لحم البقر، سباغيتي

سباغيتي بومودورو
صلصة طماطم بيتية، سباغيتي 

SPAGHETTI MEATBALLS  

سباغيتي بكرات الّلحم
L.A. LASAGNA

أل.أي. الزانيا

Garlic shrimps, onions, Mozzarella cheese & garlic cream sauce

GARLIC SHRIMPS QR 65



Salmon fillet glazed with Teriyaki sauce, Jasmine rice
and sautéed vegetables

TERIYAKI SALMON 

Half chicken marinated with lemon & herbs grilled to
perfection, served with roasted rosemary potatoes
and sautéed vegetables

GRILLED LEMON CHICKEN

Rib-eye steak grilled to order, served with shrimps,
Creole mustard sauce, sautéed vegetables and your choice
of roasted garlic mashed potatoes or French fries 

SURF & TURF  QR 175

QR 76

Rib-eye steak (280gr) grilled to order, herb butter,
sautéed vegetables and your choice of roasted garlic
mashed potatoes or French fries

RIB-EYE QR 145

QR 110

GRILLGRILL المشاويالمشاوي

سلمون تريايك
فيليه سلمون في صلصة التريايك، أرز بالياسمين، خضار سوتيه 

دجاج مشوي بالليمون
نصف فّروج مشوي بنقعة الليمون واألعشاب، يقدم مع البطاطس 

المشوية المتبلة بإكليل الجبل والخضار المشّوحة 

سورف أند تورف
ستيك ريب آي مشوي حسب الذوق، يقدم مع الروبيان، صلصة خردل 

كريول، خضار مشّوحة، وخيارك بين البطاطس المهروسة مع الثوم 
المشوي أو البطاطس المقلية

ستيك ريب آي
ستيك ريب آي مشوي حسب الذوق (280غ)، زبدة باألعشاب، خضار 
مشّوحة، وخيارك بين البطاطس المهروسة مع الثوم المشوي أو 

البطاطس المقلية

SIDESSIDES األطباق الجانبيةاألطباق الجانبية

بطاطس مهروسة
مع الثوم المحمص

بطاطس مهروسة مع ثوم محمص ببطء 

بطاطس مقلية
بطاطس مقلية مقرمشة

الخضار الموسمية
خضار موسمية طازجة، زيت زيتون

سلطة المطعم حجم صغير
خس مشكل، طماطم، خيار، جزر، كروتون، مع خيارك من التتبيالت 

بروكولي
بروكولي مشّوح مع الثوم

بطاطس مشوية مع إكليل الجبل
بطاطس مشوية في الفرن مع إكليل الجبل والثوم 

أرز الياسمين
سلطة السيزار حجم صغير

خس مشبع بصلصة السيزار و جبنة البارميزان

Mashed potatoes with slow roasted garlic

ROASTED GARLIC
MASHED POTATOES

Golden crispy French fries, fried to perfection
FRENCH FRIES

QR 20

QR 20

Fresh seasonal vegetables with olive oil
SEASONAL VEGETABLES QR 20

Mixed lettuce, tomato, cucumber, carrots and croutons
with your choice of dressing

SMALL HOUSE SALAD

Garlic sautéed broccoli
BROCCOLI

QR 20

QR 20

Oven roasted potato with rosemary and garlic
ROASTED ROSEMARY POTATO

JASMINE RICE

QR 20

Crisp Romaine lettuce tossed with Planet Hollywood’s
own traditional Caesar dressing, aged Parmesan cheese
and fresh croutons.

SMALL CAESAR SALAD QR 27

QR 20

RIB-EYE STEAK

ستيك ريب آي

TERIYAKI SALMON 

سلمون تريايك



ماك أند تشيز
MACARONI & CHEESE

DESSERTSDESSERTS الحلويات

مارتيني صنداي
تقّدم في كأس المارتيني الكبير – معّدة للمشاركة! براوني 

بيتي بحبيبات الشوكوالتة، بوظة بنكهة الفانيليا 
والشوكوالتة، صلصة كاراميل وشوكوالتة، كريمة مخفوقة، 

تكّلل برشة من السبرينكل وحبة كرز

براوني دوبل شوكوالتة
براوني دافئة، بوظة بنكهة الفانيليا والشوكوالتة، صلصة 

كاراميل وشوكوالتة، كريمة مخفوقة

كيك الشوكوالتة
كيكة ثالثية الطبقات بالشوكوالتة الداكنة مع طبقة غنية 

من الشوكوالتة والكريمة المخفوقة 

تشيز كيك الفراولة
تشيزكيك مخبوز مع صلصة الفراولة، وفراولة طازجة، 

وكريمة مخفوقة 

كعكة الجزر
مزيج من الجزر واألناناس والجوز وطبقة من الجبنة الكريمية

Served in a giant martini glass - made for sharing!
Our homemade double chocolate chip brownie,
vanilla & chocolate ice cream, caramel & chocolate
sauce, whipped cream, sprinkles & a cherry on top

MARTINI SUNDAE 

Our homemade warm double chocolate brownie
with chocolate & vanilla ice cream, caramel &
chocolate sauce and whipped cream

DOUBLE CHOCOLATE
CHIP BROWNIE

Our homemade triple layer dark chocolate decadent cake
with a rich chocolate icing and whipped cream

CHOCOLATE CAKE

QR 40

QR 40

QR 40

QR 95

Our homemade baked cheesecake with strawberry sauce,
fresh strawberries and whipped cream

STRAWBERRY CHEESE CAKE

QR 40
Moist combination of carrot, pineapple and walnuts,
smooth cream cheese icing 

CARROT CAKE

KIDS MENUKIDS MENU قائمة طعام األطفال

أصابع الدجاج
أصابع دجاج طرية تقّدم مع البطاطس المقلية

بيتزا بالجبنة
بيتزا بالموزاريال وصلصة الطماطم 

ماك أند تشيز
باستا كافاتابي مع صلصة الجبن والكريمة

السباغيتي وكرات اللحم 
سباغيتي مع صلصة المارينارا وكرات الّلحم 

برجر بالجبنة
قطعة لحم 110 غ مع جبنة الشيدر، يقّدم مع البطاطس المقلية 

بوظة
مغرفة واحدة من بوظة الفانيليا أو الشوكوالتة مع الكريمة 

المخفوقة وصلصة الشوكوالتة وحبة من الكرز 

Chicken tenders served with French fries

CHICKEN TENDERS

Cheese pizza with Mozzarella cheese and tomato sauce

CHEESE PIZZA

Cavatappi pasta with cheese & cream sauce

MACARONI & CHEESE QR 39

QR 39

QR 39

Spaghetti pasta tossed in our homemade marinara
sauce with meatballs

SPAGHETTI & MEATBALLS

Beef patty (110gr) topped with Cheddar cheese,
served with French fries

CHEESE BURGER QR 39

1 scoop of vanilla or chocolate ice cream with 
whipped cream, chocolate sauce & a cherry on top

ICE CREAM QR 20

QR 39

مارتيني صنداي

MARTINI SUNDAE 

كيك الشوكوالتة

CHOCOLATE CAKE


