
 مقبالت ساخنة     

لحم الجمل ~ فلفل     25

فالفل حمص هندي ~ كزبرة     30

 اصابع الشبت ~ ليمون     25

 سمك حاسوم ~ بهارات     40

مقبالت باردة     

 شمندر ~ جبنة مدخنة ~ سمسم      30

بازنجان-زبادي ~ جوز   45

سمك الكنعد ~ خيار ~ زنجبيل     55

تبولة الحنطة ~ الطرخون ~ لبنة     45

مأكوالت قطرية     

هريس جيوان     45

مضروبة كمون                                                                       45

األطباق الرئيسية      

 لحم الضان ~ رز بالشعيرية  220
لحم بقري ~ بطاطس   120

دجاح ~ خس ~ بهارات   100

سمك فرسوق ~ ورق الكاري ~ اعشاب 140

سمك الباركودا ~ ملفوف ~ جوز الهند   80

اطباق جانبية     

شمر ~ تمر ~ شبت                                               45

بروكولي مشوي ~ بيستو ~ جبن حلومي                                                    40

كيكة االرز ~ مساال ~ فستق                                                    40

أرز جيوان                                                    40

حلويات     

ارز بالحليب والبرتقال          30

كمثري ~ لومي ~ كركديه    30

مهلبية     30

 بقالوة بالبندق على طريقتنا     30

مناكيش الشوكوالتة والفستق   70



K’REATION    كوكتيل 

  glass 30 كوب 
Rose Fizz        شراب الورد الفوار
Orange ~ saffron        برتقال ~ زعفران
Loomi lime    لومي ليمون
Hibiscus ice tea    شاي كركديه مثلج
Lemon ~ mint    ليمون ~ نعناع 
Chamomile ~ tonic    البابونج ~ مياة تونك
Cranberry spice    توت بري مع التوابل
Virgin Mojito    موخيتو
Litchi ~ Basil     الليتشي ~ ريحان
Cucumber ~ ginger ~ mint    خيار ~ زنجبيل ~ نعناع

  carafe 90 قنينة   
Loomi lime    لومي ليمون

Hibiscus ~ spice ice tea    شاي كركديه مثلج مع التوابل
Cranberry spice    توت بري مع التوابل

FRESH JUICE   20  عصير طازج

Grapefruit ~ Orange                                      جريب فروت ~ برتقال
Pomegranate  25                                                      رمان

SODA  20  مشروبات غازية

Sprite 250 ml    سبرايت 250 مل
Coca-Cola 250 ml    كوكاكوال 250 مل

WATER  25  مياة معدنية

Evian    إيفيان مياه معدنية

Evian sparkling     إيفيان مياه غازية

So Jennie sparkling grape     300 سو جيني عنب غازي

HOT DRINK    مشروبات ساخنة

Jiwan coffee:    :قهوة جيوان
Jiwan espresso  20  جيوان اسبريسو
Jiwan double espresso  25  دبل جيوان اسبريسو

Espresso macchiato  25  إسبريسو ماكياتو
Arabic coffee  20  قهوة عربية
Cappuccino  25  كابوتشينو
Americano   20  امريكانو

Tea selection   20  مختارات من شاي كوشمي 
Karak  20  شاي كرك


