


SHRIMP TEMPURA WITH SWEET CHILI SAUCE  662.1 CAL                                         39 QR
Japanese cut shrimps, dip with home-made batter dough mix and 
homemade mono a la chef style sweet chili sauce

GRILLED NORWEGIAN SALMON FILLET  449 CAL                             49 QR
Fresh grilled Norway salmon touch up with simple garlic olive oil 
seasoning pair with bell peppers, marrow, eggplant and 
chef special virgin balsamic with honey bee syrup reduction served with  
home-made garlic butter sauce

GRILLED FRESH HAMOUR "A LA PROVENÇALE"  453 CAL                                40 QR
Qatar catch fresh fish hamour with fresh tomato sauce paired with celery, 
black olives, garlic, onion, grilled vegetables, bell pepper, baby marrow, 
eggplant, orange zest and spring onion

FRENCH MUSSELS “A LA CRÈME”  588 CAL                                45 QR
French mussels with pinch of garlic, virgin olive oil, cooking cream and 
topped with parsley and parmesan cheese (588 Cal)

M FISH & CHIPS 1233.1 CAL                                                             49 QR
Our signature dish, marinated fresh fish hamour dipped with home-made
batter dough mix served with  tartar sauce, tomato ketchup pair with 
steak French fries.

MIXED GRILL SEAFOOD  811.4 CAL                                                    89 QR
Chef signature special dish - marinated with dill,  garlic flavor fresh fish hamour, 
shrimp, salmon and baby calamari with 
grilled vegetables (bell pepper and lemon fingers) and tartar sauce

LOBSTER THERMIDOR   469.2 CAL                                                                       89 QR
Mono style - Omani lobster tail (350 gm) marinated with pinch of garlic and 
squeeze of lemon with seasoned grilled vegetables (bell pepper, baby marrow 
and eggplant) and chef special balsamic vinegar with honey bee syrup 

FISH

MEAT
BEEF TENDERLOIN STEAK  511 CAL                                                                     89 QR
Grilled Australian beef tenderloin steak (200 gm) served with your favorite choice 
of sauce

BEEF ENTRECOTE STEAK  490 CAL                                                                      89 QR
Grilled Australian black angus beef striploin steak (200 gm) served with your favorite
 choice of sauce

PRIME T-BONE STEAK  985 CAL                                                                           89 QR
Grilled Australian black angus beef T-bone steak (450 gm) served with your favorite
 choice of sauce 

LAMB CHOPS   876 CAL                                                                                       45 QR
Grilled Australian local lamb chops (350 gm) served with your favorite choice 
of sauce 

MIX GRILL BBQ  1076.5 CAL                                                                                  55 QR
Taste our home-made traditional & assorted grilled of meat which includes beef,
 lamb & chicken paired with grilled chilly bread & tahini sauce 

WAGYU RIBEYE STEAK  298 CAL                                                                        39/100 G
Wagyu Ribeye steak grilled served with your favorite choice of sauce 



CHICKEN

CHICKEN BURGER  791.05 CAL                                                                                          30 QR
Home-made grilled and minced chicken (200 gm) topped with melting
cheddar cheese, tomato and onion

BEEF BURGER  1022.6 CAL                                                                                   39 QR
New Zealand home-made classic beef burger (200 gm) topped with cheddar cheese 
and grilled vegetables, served with coleslaw salad, gherkins pickles and pretzel bread

BURGER

CHICKEN SCALLOPS  1203 CAL                                                                            35 QR
Marinated chicken breast breaded by Italian parmesan cheese and served 
with fresh tomato sauce

CHICKEN CORDON BLEU  644 CAL                                                                       40 QR
French made cordon bleu (230 gm) stuffed with sliced turkey and Swiss cheese

CHICKEN PIRI-PIRI  798 CAL                                                                                39 QR
Enjoy with our tasty, spicy flavorful grilled chicken skewer served with yellow
rice and grilled capsicum



سمك
تيمبورا الجمبري بصلصة الفلفل الحلو

طع الجمبري اليابانية بعد تغميسها بخليط من الدقيق والبيض
محضر بالمطبخ وصلصة الفلفل الحار محضر بالمطبخ 

سمك السلمون النرويجي المشوي ٤٤٩ كالوري
سمك السلمون المشوي الطازج مع رشة بسيطة من الثوم وزيت

الزيتون مع الفلفل الحلو والكوسة والباذنجان وبعض القطرات 
من الخل البلسمي المميز مع شراب عسل النحل يقدم مع صلصة

زبدة الثوم محضرة بالمطبخ 

سمك هامور طازج مشوي "أال بروفانسال  ٤٥٣ كالوري
 سمك الهامور الطازج مستخرج من البحار القطرية مع صلصة

الطماطم الطازج مع الكرفس والزيتون ا¢سود والثوم والبصل
مع الخضروات المشوية والفلفل الحلو وقطع الكوسة والباذنجان 

الصغيرة ونكهة البرتقال والبصل ا¢خضر 

لح البحر الفرنسي "أال كريم"  ٥٨٨ كالوري
بلح البحر الفرنسي مع رشة من الثوم وزيت الزيتون البكر

وكريمة الطبخ مغطى بالبقدونس وجبنة البارميزان

فش آند شيبس ١٢٣٣٫١ كالوري
بقنا المميز سمك هامور الطازج المتبل مع مزيج من الدقيق 

والبيض محضر بالمطبخ يقدم مع صلصة التارتار 
وكاتشب الطماطم مع البطاطا المقلية 

مجموعة من فواكه البحر
المشوية المتنوعة  ٨١١٫٤ كالوري 

طبق مميز من الشيف - متبل بالشبث وسمك الهامور الطازج
بنكهة الثوم مع الجمبري والسلمون وقطع الحبار  مع الخضروات 

المشوية (فلفل حلو و شرائح الليمون) و صلصة التارتار 

أم الروبيان بالكريما ٤٦٩٫٢ كالوري
وجبة على طريقة المونوبري - ذيل أم الروبيان العماني

جرام) متبل برشة من الثوم وبعض قطرات الليمون مع الخضروات 350) 
(المشوية المتبلة (الفلفل الحلو، وقطع الكوسة والباذنجان الصغيرة 

وبعض القطرات من الخل البلسمي المميز مع عسل النحل 

٦٦٢٫١ كالوري

لحم   

شريحة لحم بقر ا¢نجوس ا¢سود ا¢سترالي المشوي (200 جرام)
تقدم مع اختيارك المفضل من الصلصة 

شريحة لحم ا¢نجوس ا¢سود ا¢سترالي مشوية سميكة بها عظمة على شكل
حرفT (جرام 230)        

  
   قدم مع  الصلصة المفضلة من اختيارك

ستيك تي بون بالعظم ٩٨٥ كالوري

شرائح لحم الضأن  ا¢سترالية المشوية (350 جرام)، تقدم مع
 االصلصة المفضلة من ختيارك 

شرائح لحم الضأن ٨٧٦ كالوري

تذوق اللحم المشوي محضر بالمطبخ والذي يشمل اللحم البقري
ولحم الضأن والدجاج مع قطع الخبز المشوية وصلصة الطحينة 

مشاوي متنوعة ١٠٧٦٫٥ كالوري

 واجيو ستيك ضلع البقر االسترالي دون عظم مشوي مع اختيارك من الصلصة المفضلة
واجيو ريب آي ستيك ٢٩٨ كالوري

شريحة فيليه بقري ٥١١ كالوري

إنتركوت ستيك بقري ٤٩٠ كالوري

ريحة فيليه بقري إسترالي مشوية (200 جرام)، تقدم مع اختيارك
المفضل من الصلصة 



دجاج     

  برجر 

صدور دجاج متبلة بجبن البارميزان اÇيطالي يقدم مع صلصة
الطماطم الطازجة 

سكالوب دجاج  ١٢٠٣ كالوري

دجاج مشوي مفروم محضر بالمطبخ (200 جرام) مغطى بجبنة
 الشيدر الذائبة والطماطم وشرائح البصل 

برجر الدجاج  ٧٩١٫٠٥ كالوري

برجر لحم بقري نيوزيلندي محضر بالمطبخ (200 جرام) مغطى بجبنة الشيدر
والخضروات المشوية، تقدم مع سلطة كول سلو ومخلل خيار صغير وخبز البريتزل 

برجر لحم بقري  ١٠٢٢٫٦ كالوري

كوردون بلو فرنسي (230 جرام) محشو بشرائح الديك الرومي
 والجبن السويسري 

وردون بلو الدجاج  ٦٤٤ كالوري

استمتع بتناول سيخ الدجاج المشوي الشهي الحار، يقدم مع
 ا¢رز ا¢صفر والفلفل ا¢خضر المشوي 

دجاج بيري بيري  ٧٩٨ كالوري

30 QR

39 QR


