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Family Package 1 at QAR 950  | 6 pax
قائمة عائلية 1 ب 950 ريال/6 اشخاص

Family Package 2 at QAR 1,500  | 10 pax
قائمة عائلية 2 ب 1500 ريال/10 اشخاص

BREAK YOUR FAST
اكسر صيامك

Dates, dried prunes and apricots, almonds (N,V)

(تمر,برقوق و خوخ مجفف, لوز (م,ن

BREAD BASKET
سلة خبز

Arabic bread (G)

خبز عربي (غ

ORIENTAL COLD MEZZEH
مازة شرقية باردة

Hummous (V), Moutabal (V), Baba Ganoush (V), 
Tabouleh (V), Fatouch (V,G), Labneh with cucumber (D,V)

(حمص (ن) ,متبل(ن) ,باباغنوج(ن) ,تبولة (ن,غ),لبنة بخيار(أ,ن

HOT MEZZEH
مازة ساخنة
Kibbe, Meat Sambousek, Spinach Fatayer, Cheese 
spring roll (G,D,N)

كبة,سمبوسك لحمة, فطاير بالسبانخ,لفافات بالجبنة (غ,أ,م

SOUP
شوربة
Lentil soup, croutons & lemon wedges (G,V)

شوربة العدس,كروتونز و قطع الليمون (غ,ن

MAIN COURSE
طبق رئيسي

Oriental mixed grill, lamb kofta, chicken shish 
tawook, beef kebab, garlic sauce, spicy chilli, 
grilled vegetables, potato wedges (G)

 مشاوي شرقية, كفتة الخروف, طاووق الدجاج, كباب
 بقري, صلصة الثوم, فلفل حار, خضار مشوية, بطاطس
ودجز (غ

Shish Barak, with Vermicelli rice (G,D,N)

شيش باراك, مع رز بالشعيرية (غ,أ,م

DESSERTS
حلويات

Sliced fruit platter (V)

صحن فواكه (ن

Kallaj (D,G,N,V)

كالج (أ,غ,م,ن

Katayef (G,D,N,V)

قطايف (غ,أ,م,ن

Assorted Oriental sweets (G,N,V)

صحن حلويات شرقية (غ,م,ن

Rice pudding (D,N,V)

رز بودينغ (أ,م,ن

FAMILY PACKAGE 1 AT QAR 950
قائمة عائلية 1 ب 950 ريال
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BREAK YOUR FAST
اكسر صيامك

Dates, dried prunes and apricots, almonds (N,V)

تمر,برقوق و خوخ مجفف, لوز (م,ن

Jelab, laban (D), Amar al Din, Orange juice
جالب, لبن (أ), قمر الدين, عصير البرتقال

BREAD BASKET
سلة خبز

Arabic bread (G) 

خبز عربي (غ

ORIENTAL COLD MEZZEH
مازة شرقية باردة

Hummous (V), Moutabal (V), Baba Ganoush (V), 
Tabouleh (V), Fatouch (V,G) Vine leaves (V), 
Muhamra (V,G,N), Labneh with cucumber (D,V)

 حمص (ن),متبل(ن),باباغنوج(ن),تبولة(ن,غ), فتوش (ن,غ), ورق عنب (ن),
محمرة (ن,غ,م), لبنة بخيار(أ,ن

HOT MEZZEH
مازة ساخنة

Kibbe, Meat Sambousek, Spinach Fatayer, 
Cheese spring roll (G,D,N)

كبة,سمبوسك لحمة, فطاير بالسبانخ,لفافات بالجبنة (غ,أ,م
Beef makanek, potato harra (V), 
chicken wings Provençale
مقانق لحم, بطاطا حارة(ن), جوانح دجاج بروفنسال

SOUP
شوربة

Lentil soup, croutons & lemon wedges (G,V)

شوربة العدس,كروتونز و قطع الليمون (غ,ن

MAIN COURSE
طبق رئيسي

Oriental mixed grill, lamb kofta, chicken shish 
tawook, beef kebab, garlic sauce, spicy chilli, 
grilled vegetables, potato wedges (G)

 مشاوي شرقية, كفتة الخروف, طاووق الدجاج, كباب بقري,
صلصة الثوم, فلفل حار, خضار مشوية, بطاطس ودجز (غ

Shish Barak with Vermicelli rice (G,D,N)

شيش باراك, مع رز بالشعيرية (غ,أ,م

Roast lamb leg, Oriental rice, crispy onion & 
roasted nuts (N)

 فخد الخروف المشوي, رز شرقي, بصل مقرمش و
مكسرات مشوية (م

Chicken Kabsa, rice, crispy onion, pine nuts (N)

كبسة دجاج, رز, بصل مقرمش, صنوبر (م

DESSERTS
حلويات

Sliced fruit platter (V)

صحن فواكه (ن

Kallaj (D,G,N,V)

كالج (أ,غ,م,ن

Katayef (G,D,N,V)

قطايف (غ,أ,م,ن

Assorted Oriental sweets (G,N,V)

صحن حلويات شرقية (غ,م,ن

Oum Ali (G,D,V,N)

ام علي (غ,أ,م,ن

Rice pudding (D,N,V)

رز بودينغ (أ,م,ن

ADD ON
 أضف

(requires 48h prior notice)
(٤٨ س للطلب المسبق)

Whole Lamb Ouzi, Oriental rice, dried nuts, 
fried onion & raisin, yoghurt (G,D,N)  QAR 2250
 خروف كامل,رز شرقي,مكسرات جافة,بصل مقلي و
زبيب,يوغورت (غ,ا,م

Kunafa, Filo pastry, cheese & sugar syrup, 
pistachio (G,D,N)       QAR 225
       كنافة,فيلو,جبنة و شراب السكر,فستق (غ,ا,م

FAMILY PACKAGE 2 AT QAR 1,500 
قائمة عائلية 2 ب 1500 ريال
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رمضان مميز في فندق إنتركونتيننتال الدوحة
استمتع بشهر رمضان وجميع تقاليده في فندق إنتركونتيننتال

الدوحة مع مجموعة من عروض ا�فطار والسحور وباقات الطعام الخارجية 
المميزة. تنتظرك تجربة طعام فريدة في رمضان 


