
The Greek island of Mykonos is one of the jewels of the Mediterranean. 

Renowned for its picturesque white-washed buildings with bright blue terraces and 
shutters, vivid red poppies and lazy wooden windmills, it is indeed one of the most 
popular destinations in the world. 

Mykonos Doha embodies the beauty and intricacies of the island. With its relaxing 
atmosphere and friendly vibe, this one-of-a-kind dining experience promises to 
transport you to Mykonos, without leaving the comfort of your table. 

Taste imported wines, olive oil, and many more Greek delicacies. Let Mykonos bring 
you a gastronomic experience like no other, from their signature Moussaka to the 
homemade Galaktoboureko. Mykonos is not just a restaurant, it is a dining experience.

“Greek food is meant to be shared”



Tzatziki  V, D 35
Traditional dip with Greek yoghurt, garlic, cucumber, dill and olive oil 

Trilogy of Dips   D, V, G 55 
Tzatziki, Melitzanosalata and Tirokafteri dips with pita bread 

Patates Tiganites  D, V 40 
Hand cut fries with grated feta cheese 

Gigades Fournou    V   40
Oven baked white beans with tomato, carrot and onions 

Atherina Tiganiti  S, G 65
Fried whitebait

Kalamarakia   G, S, E  70
Fried calamari rings with garlic mayonnaise

Spanakopita   D, V, G 50
Baked spinach and cheese pie with phyllo pastry 

Bourekia Melitzanas    D, G, B, E    45
Fried eggplant rolls stuffed with minced beef, feta cheese 
and tomato sauce  

Kolokithokeftedes   D, V, G, E 55
Fried zucchini patties with yoghurt mint dip 

Soupia Sharas   S 70
Grilled cuttlefish with oregano, olive oil and lemon  

Feta Psiti   D, V,  60
Baked feta cheese with tomato, green pepper and olives

Dolmadakia  D, V 50
Stuffed vine leaves with rice, green shallots, dill and mint yoghurt dressing 

Feta Me Phyllo   D, V, G, N 60 
Baked feta cheese wrapped with phyllo pastry and drizzled with
honey and black sesame seeds 

Midia Ahnista  S, A    65
Mussels with white wine sauce, garlic and herbs

Saganaki Garides  A, D, S   95
Pan fried tiger prawns with bell peppers, homemade tomato sauce,
feta cheese, chilli flakes and ouzo  

S t a r t e r s

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

 G - Gluten |  D - Dairy | E - Egg | S - Seafood
N - Nuts | B - Beef | V - Vegetarian | A - Alcohol



S t a r t e r s
Manitaropita  V, G   50
Baked mushroom pie with  phyllo pastry 

Saganaki Tiri   D, G   65
Fried kefalotiri cheese 

Htapodi Marinato    S   95
Marinated octopus with garlic, parsley, olive oil and vinegar 

Htapodi Sharas     S 95
Grilled octopus tentacles marinated with olive oil, lemon and
balsamic vinegar 

Choriatiki Salata     D, V 70
Greek salad with cherry tomatoes, cucumber, green bell pepper,
onion, caper berries, feta cheese, oregano and extra virgin olive oil

Patzarosalata     D, V, N 55
Baked beetroot with snow peas, pine nuts, arugula salad and grated 
goat cheese marinated with pomegranate vinaigrette 

Salata Spanaki     D, G 60
Spinach salad with grilled chicken, honey mustard vinaigrette, 
sun dried tomatoes and fried goat cheese balls

Mykonos Salata     D, V, G, N 70
Mix garden greens salad with artichokes, red bell peppers, 
parmesan flakes, caramelized walnuts and balsamic vinaigrette 

Santorini Salata    V, G, D 65
Marinated cherry tomatoes, Santorini balsamic vinegar, 
arugula leaves, Kalamata olives, croutons and grilled haloumi cheese 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

 G - Gluten |  D - Dairy | E - Egg | S - Seafood
N - Nuts | B - Beef | V - Vegetarian | A - Alcohol

S a l a d s



S E A F O O D
Kritharoto Thalassinon   G, S   100
Shrimps, calamari and mussels with orzo pasta and saffron   

D, S  120 
Baked grouper fillet with broccoli, baby carrots and butter & lemon dill sauce     

Lavraki Sharas    S   135
Whole grilled seabass with sautéed baby carrots, 
asparagus, olive oil & lemon sauce

Lithrini Sharas   S   125
Grilled emperor fish fillet with grilled vegetables, caper,
green olive, parsley sauce 

Garidomakaronada   G, S   125
Soupia ink pasta with tiger shrimps, black ink, chives, cherry tomatoes 
and salmon eggs 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

S I G N A T U R E  S P E C I A L S
Spalobrizola      B     450 for 2 people
Grilled tomahawk steak served with hand cut fries and pepper sauce  

Psari Kroustas    S, E  260 per kg 
Salt crusted Catch of the Day fish with steamed vegetables 

Astakomakaronada   G, S                                            170
Linguini pasta with lobster, tomato & lobster bisque sauce

 G - Gluten |  D - Dairy | E - Egg | S - Seafood
N - Nuts | B - Beef | V - Vegetarian | A - Alcohol



All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

 R O A S T S  &  G R I L L S
Kotopoulo Souvlaki   D, G    110
Grilled chicken leg and breast marinated with olive oil and Greek herbs on
a skewer, pita bread, hand cut fries and tzatziki dip 

Gyros Kotopoulo   D, G 95
Rotisserie chicken shredded with hand cut fries, pita bread, 
grilled onions, tomatoes and tzatziki dip

Moussakas   D, G, B 90
Grilled eggplant, baked potato, minced beef ragout with
cinnamon and béchamel sauce  

Mosharisio Souvlaki   D, G, B    135 
Grilled beef fillet marinated with olive oil and Greek herbs 
on a skewer, pita bread, hand cut fries and tzatziki dip  

Yuvetsi Kotopoulo   D, G 110
Chicken stew with orzo pasta, tomato sauce and feta cheese   

Arni Kleftiko     D, G      130
Braised lamb leg with potato, carrot, sweet potato and 
grilled haloumi cheese inside a phyllo pastry basket

Biftekia Yemista      D, B, G      115
Beef patties stuffed with kefalotiri cheese, crème de cassis 
caramelized onions, hand cut fries and tirokefteri

Paidakia Arnisia        135
Grilled lamb chops with hand cut fries  

 G - Gluten |  D - Dairy | E - Egg | S - Seafood
N - Nuts | B - Beef | V - Vegetarian | A - Alcohol



All prices are in Qatari Riyals and all inclusive

V E G E T A R I A N

D E S S E R T S

Yemista Orfana    V, N    75 
Tomato & green pepper, stuffed with rice, pine nuts, 
raisins, potatoes & olive oil

Vegetarian Moussaka     V, D, G   75
Baked vegetables topped with béchamel sauce 

Spanakorizo     V, D     75
Arborio rice with spinach, spring onions and feta cheese 

Yaourti Me Meli & Fruta     D, V   45 
Greek yoghurt with diced fruits and honey

Galaktobureko     G, D, V, E   55
Traditional warm milk pie with phyllo pastry and syrup  

Sokolatopita     G, D, V, E     45
Chocolate pie with vanilla ice cream 

Karidopita     G, N, D, V, E     45
Walnut cake with syrup and vanilla ice cream 

Ice Cream     D, V    25 per scoop

 G - Gluten |  D - Dairy | E - Egg | S - Seafood
N - Nuts | B - Beef | V - Vegetarian | A - Alcohol



Small  Large

Water
Waterfalls (Still/Sparkling) QR 25 QR 35

Soft Drinks QR 20 
Pepsi/Diet Pepsi, 7UP/Diet 7UP, Mirinda, Tonic, Ginger Ale, Soda

Red Bull Energy Drink/Sugarfree QR 3

Iced Teas Glass Jug
Peach, Lemon, Mint with Green Apple QR 30 QR 55

Chilled Juices
Cranberry, Orange, Pineapple, Mango, Tomato, Apple QR 25

Fresh Juices
Orange, Strawberry, Pineapple, Mango, Watermelon QR 35

Our Signature Smoothies
The Energizer QR 40

QR 40

Mango, banana, blueberry, honey, Greek yogurt 

Greek Goddess
Melon, mint, spinach, mango, cucumber, almond syrup, honey

Smoothie & Milkshake Selections QR 40
Strawberry, chocolate, vanilla 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



Mocktails
Lemon Mint QR 40
Fresh lemon juice with mint leaves 

Mykonos Sweet Story QR 40
Strawberry purée, lime cranberry, vanilla syrup 

Cycladian Island QR 40
Passion fruit, pineapple, orange, mango 

Greek Honey Colada QR 40
Pineapple juice, coconut cream, honey 

Greek Melody QR 40
Coconut cream, pineapple, orange, strawberry 

Virgin Mojito QR 40
Lime, fresh mint, sugar, ginger ale 

Mykonos Delight QR 40
Pineapple, strawberry, raspberry, orange 

QR 40
Green apple purée, pineapple juice, sweet & sour, soda 

Mango Lassi QR 40
Mango juice, yogurt 

Watermelon Cucumber Punch QR 40
Watermelon juice, lemon juice, cucumber 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 

زجاجة كأس

360    

تركيبة احلمراء

390    

خفيفة                                   

250   50

منعشة،                        مذاق

250   50

285   50

الكثافة،

320   65  فرنسا

540 فرنسا                                                                 رون، ايرميتاج،

الفاكهة                                                         بطعم نهائي

900    

بالعصارة،                                                                مليئة ناضجة

زجاجة كأس

360    

390    

250   50

250   50

285   50

320   65

540    

الفاكهة                                                        

900    

بالعصارة،                                                               



Coffees
Greek Coffee, Single Espresso, Ristretto  QR 25
Double Espresso, Americano QR 30
Hot Chocolate, Macchiato, Cappuccino, Café Latte  QR 30

COLD Coffees
Café Frappe   QR 30
Freddo Espresso   QR 30
Freddo Cappuccino QR 30

Selection of Tea 
English Breakfast, Green Tea, Earl Grey, Chamomile QR 30
Peppermint, Jasmine

Bottled Beers 
Corona, Peroni QR 45

Draught Small Large

Heineken QR 39 QR 49
Stella Artois QR 39 QR 49
Hoegaarden QR 39 QR 49

Ciders 
Savanna Dry QR 50

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 

أحمر نبيذ

اسبانيا كريانزا، ريوجا فييجو، كامبو

احلمراء الفاكهة السنديان، اخلشب، التوابل، نكهة

قوية                                                         بلوطية

,فرنسا بوردو ايغ، بيل شاتو

حموضة والكراميل، السوداء الفاكهة رائحة

,جنوب افريقيا ماوننت تايبل

نكهات القوية، الكرز  والفلفل رائحة

والفاكهة                                           اللوز بطعم نهائي

,جنوب افريقيا ماوننت تايبل

اليانع                                                   التوت طعمات بالفاكهة، غني

ايطاليا توسكانة، شيانتي، فونتيال

الكثافة، متوسطة تركيبة احلمراء، الفاكهة رائحة

الفم                   يدوم متوازن،

نوار, فرنسا بينو بوغونيي فيس ايه انيه بوشار

املنعش                             التوت ومذاق عطور

ايرميتاج، روش "كروز شابوتييه" بوتيت مسيو

مذاق وغني، منعش احلمراء، الفاكهة رائحة

ايطاليا بييدمون، بارولو، ك بيانكا

ناضجة حمراء فاكهة والكرز الفانيال عطر

فاخر                             الكثافة، متوسطة تركيبة

أحمر نبيذ

اسبانيا كريانزا، ريوجا فييجو، كامبو

تركيبة احلمراء الفاكهة السنديان، اخلشب، التوابل، نكهة

قوية                                                         بلوطية

,فرنسا بوردو ايغ، بيل شاتو

خفيفة                                    حموضة والكراميل، السوداء الفاكهة رائحة

,جنوب افريقيا ماوننت تايبل

منعشة،                        مذاق نكهات القوية، الكرز  والفلفل رائحة

والفاكهة                                           اللوز بطعم نهائي

,جنوب افريقيا ماوننت تايبل

اليانع                                                   التوت طعمات بالفاكهة، غني

ايطاليا توسكانة، شيانتي، فونتيال

الكثافة، متوسطة تركيبة احلمراء، الفاكهة رائحة

الفم                   يدوم متوازن،

نوار, فرنسا بينو بوغونيي فيس ايه انيه بوشار

املنعش                             التوت ومذاق عطور

فرنسا رون، ايرميتاج، روش "كروز شابوتييه" بوتيت مسيو

بطعم نهائي مذاق وغني، منعش احلمراء، الفاكهة رائحة

ايطاليا بييدمون، بارولو، ك بيانكا

بالعصارة، مليئة ناضجة حمراء فاكهة والكرز الفانيال عطر

فاخر                             الكثافة، متوسطة تركيبة



Aperitifs 
Ouzo 12 QR 45
Ouzo Barbayianni (Green Label) QR 70
Raki Gold  QR 50
Raki Classic QR 45
Tsipouro Tsilili QR 80
Mastiha QR 80
Campari QR 49
Martini Bianco, Rosso, Extra Dry  QR 49
Pimm’s QR 49
Pernod QR 49
Arak El Massaya QR 50
Fernet Branca QR 55

Vodka 
Smirnoff Red QR 49
Absolut QR 49
Stolichnaya QR 49
Belvedere QR 80
Grey Goose QR 85

Rum 
Bacardi White QR 49 
Bacardi Gold QR 49
Bacardi Black QR 49
Captain Morgan Spiced QR 49 
Havana Club 3 Years  QR 49
Malibu QR 49

Gin 
Gordon's QR 49
Beefeater QR 49
Bombay Sapphire QR 55
Tanqueray QR 55
Hendricks QR 75

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



Tequila 
Jose Cuervo Gold, Silver  QR 49
Patron XO Café QR 60
Patron Silver QR 90
Patron Anejo QR120

Whiskies 
Johnnie Walker Red Label  QR 49
Famous Grouse QR 49
J&B QR 49
Canadian Club  QR 49
Ballantines QR 49
Dewar's White Label QR 49
Jameson QR 60

Bourbon/Tennessee 
Jim Beam QR 49
Jack Daniel’s QR 60

Premium Whiskies 
Chivas Regal 12 Years  QR 70
Johnnie Walker Black Label QR 70

Single malt 
Glenfiddich 12 Years QR 80
Glenmorangie 10 Years QR 95

Cognacs       
Henessy VS QR 85
Henessy VSOP QR 120
Henessy XO   QR 375
Remy martin   QR 120
Metaxa 5* QR 45
Armagnac Napoleon QR 70

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



Liqueurs        
Bottega QR 45
Amaretto QR 49
Baileys QR 49
Limoncello QR 49
Drambuie QR 49
Sambuca QR 49
Jagermeister QR 49
Kahlua QR 55
Cointreau QR 55
Midori QR 55
Tia Maria  QR 55
Grand Marnier  QR 65

The Unforgettables
Bloody Mary  QR 70
Vodka, tomato juice, lemon juice, black pepper, 
blend of spices

Long Island Iced Tea QR 110
Rum, gin, vodka, tequila, triple sec, cola

Margarita  QR 70
Tequila, triple sec, lemon juice

Mai Tai  QR 75
White rum, dark rum, orange curacao, almond syrup,
lime juice

Mykonian Ambassador  QR 70
Amaretto, malibu, orange juice, grenadine, soda

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



Contemporary Classics 
Cuba Libre QR 70
Rum, coke, lime

Aperitivo QR 70
Gin, sambuca, lemon juice

Tequila Sunrise QR 70
Tequila, orange juice, grenadine, soda

Havana Beach QR 70
Rum, pineapple juice, lime juice 

Pink Martini QR 70
Vodka, orange bitters, dry vermouth, grenadine

Bubbly Cocktails  QR 75

Aperol, sparkling wine, sparkling water, orange

Hugo
Sparkling wine, elderflower, soda, mint leaves

Bellini Royal
Sparkling wine, peach liqueur 

Mimosa
Sparkling wine, orange juice

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



Mykonos Sangria  Glass Jug
White, rosé, or red sangria. Our secret recipe.  QR 70 QR 260

Krasomelo 
Hot semi-sweet red wine, honey, whole cloves QR 65
cinnamon stick, orange peel

Mykonos Specials  
Cycladelic Spicy Passion  QR 70
Pineapple, tequila, passion fruit, fresh orange juice,
fresh lemon juice, honey

Athens Sling QR 70
Apple juice, mandarin vodka, lemon juice, rosemary

Mykonian Comedy QR 70
Fresh green apple, havana club rum, mint,  lemon juice

The Philosopher QR 70
Vodka, strawberry liqueur, grapefruit juice, tonic

Never Enough QR 70
Gin, watermelon juice, lemon juice, basil leaves

Caipirouzo QR 70
Ouzo, lime wedges, crushed ice, sugar

Metaxa Citron  QR 70
Metaxa, gin, white wine, soda

Mojito Selection  QR 70
Classic, Cucumber, Apple, Strawberry,
Watermelon, Ouzo, Mixed Berries

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



Glass Bottle

QR 60 QR 290

QR 55 QR 270

QR 2   

 QR 

QR    

QR   

QR   

QR 

WHITE WINES

Canaletto Pinot Grigio/Garganega, Italy   
Floral aromas, citrus, well-balanced 

Louis Eschenauer Chardonnay Pays d’Oc, France 
Dry, tropical fruit notes, hints of citrus, buttery hints
fresh & luscious 

Anakena Sauvignon Blanc, Central Valley, Chile 
Passion fruit, lime notes, mouth-watering acidity persistent 
aftertaste

Miguel Torres Parellada, Vina Sol, Catalunya, Spain  
Peach & pineapple aromas, zesty crisp, lingering finish  

Sauvion & Fils, Muscadet-Sévre et Maine, France  
White flowers aromas, mineral notes, ripe peach 
grilled almond ending

Bouchard Ainé & Fils Chablis, Burgundy, France 
Fresh peaches, hazelnuts on the nose
minerals & floral flavours, smooth aftertaste 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



Glass Bottle

QR 420

QR 500

QR 520

QR 525

QR 530

QR 590

Glass Bottle
QR 60 QR 280

QR 420  

QR 820

GREEK WHITE WINE SELECTION
Prosopa, Panagiotopoulos, Peloponnese, Greece 
Aromatic, green fruits, well balanced 

Vidiano, Diamantakis, Crete, Greece  
Aromas of citrus and bergamot, honey notes

Vilana, Idaia Ghi, Crete, Greece 
Dry, crystal clear white, fresh green hues 

Katogi Averoff- Strofilia Chardonnay, Metsova, Greece 
Dry white wine, light golden color, floral aromas & flavor
harmonious balance, satisfying aftertaste  

Robola of Cephalonia, Greece  
Complex, well balanced, dry, orange blossom nose, 
long finish

Santorini Doc Assirtiko, Greece 
Aromatic, citrus & flower blossom, refreshing acidity,
delightful aftertaste

ROSÉ WINES 
Sauvion & Fils rose d’Anjou, France   
Strawberry aromas, soft tannins, aromatic after taste 

Rocco dei Mori, “only”, Salento Rosato, Italy 
Red fruits, basil aromas, well-balanced, soft tannins 

Château d'Esclans Rock Angel, Côtes de Provence France 
Floral aromas, well-balanced, less dry palate 

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 

QR 



Glass Bottle

QR 360 

QR 390

QR

QR 0 QR 2

QR 5  QR 2

QR 6  QR 

QR 540

QR 

RED WINES 

Campo Viejo, Rioja Crianza, Spain 
Spicy aromas, woody, oaky, red fruit flavours
strong tannic structure

Chateau Bel Air, Bordeaux Supérieur, France 
Black fruits & créme brulée aromas, elegant tannins 

Bouchard Ainé & Fils Bourgogne Pinot Noir, France  
Robust aroma & laste, tangy mulberry 

M. Chapoutier “Petite Ruche” Crozes Hermitage Rhone, France
Red fruits in the nose, fresh & round, final of fruits

Ca’ Bianca Barolo, Piedmont, Italy 
Vanilla aromas & red cherries, juicy ripe red fruits 
medium, fine, floral

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 



GREEK RED WINE SELECTION Glass Bottle
Lafkiotis Agiorgitiko Doc, Greece QR 495
Ruby colours, sweet, ripe red fruit jam, spices 

Nemea, Aivalis, Agiorgitiko Doc, Greece QR 800
Ruby colours, sweet, ripe red fruit jam, spices 

Diamantopetra, Diamantakis Syrah/Mantilari, Crete, Greece QR 660
Sweet red fruits aromas, soft tannins, aromatic aftertaste  

Boutari Goumenissa, Xinomavro/Negoska, Central  QR 385
Macedonia, Greece
Rich aromas of ripe figs & red fruits, red marmalade flavour
soft tannins, well-balanced 

Makedonikos, Tsantalis, Greece QR 60 QR 335
Ripe red fruit emerge, red currant aromas, soft tannins 

Boutari Kretikos, Kotsifali/Mantilaria, Crete, Greece QR 60 QR 310
Sweet red fruits aromas, soft tannins, aromatic aftertaste  

Earth and Sky, Thymiopoulos, Xinomavro, Greece  
Vanilla aromas & red cherries, juicy ripe red fruits medium, fine, floral QR 950

All prices are in Qatari Riyals and all inclusive 

CHAMPAGNE & SPARKLING WINES  
Prosecco di Conegliano, Italy QR 95  QR 470
Varichon & Clerc, Chardonnay Brut, France QR 60  QR 290
Besserat de Bellefon, Cuvée Des Moines, Brut  QR 270  QR 1300
Champagne Lanson Rosé Brut  QR 1650
Champagne Moét & Chandon Brut  QR 1700
Champagne Dom Perignon QR 4400
Taittinger QR 1800

Samos DOC, Greece QR 85 QR 420 
Mavrodaphne, Greece QR 65 QR 395
Croft Fine Ruby Port QR 65 
DESSERT WINE  Glass Bottle

Glass Bottle





جزيرة ميكونوس اليونانية هي واحدة من جواهر البحر ا�بيض املتوسط.

سـواء كنـت � نزهـة علـى طـول الشـواطئ الرمليـة التـي حتيـط بـا�زرق احليـوي لبحـر إيجـه، أو تسـلقت 
املنحـدرات الصخريـة لرؤيـة املناظـر الطبيعيـة التـي حتبـس ا�نفـاس، أو رغبـت � االسـ�خاء � إحـدى 
التـي تشـتهر بهـا  الليليـة  اليونـا© واحليـاة  الشـعب  الصاخبـة واالسـتمتاع ب�حيـب وضيافـة  احلانـات 

ميكونـوس علـى الصعيـد العاملـي، تبقـى ميكونـوس � كل شـ° منهـا جنـة السـياحة.

لقـد جّسـد فنـدق إن�كونتيننتـال الدوحـة جمـال البحـر ا�بيـض املتوسـط مـن خـالل إطـالق مطعـم 
ميكونـوس. مـع جـوه املريـح وطاقمـه الـودود، يعد هذا املـكان بتجربة تناول طعام فريدة ال تُنسـى 

كمـا اجلزيرة نفسـها.

املشـروبات  علـى  تعـّرف  اليونـان.  ملـذات  مـن  وغÁهـا  الزيتـون  زيـوت  املسـتوردة،  اخلمـور  تـذوق 
البحـر  نكهـات  مـن  واسـعة  مبجموعـة  اسـتمتع  أوزو.  ومنهـا  املتوسـط  ا�بيـض  للبحـر  التقليديـة 
ا�بيـض املتوسـط، مـن الغالكتومبوريكـو اللذيـذ إÅ معجنـات الكوسـا املقليـة واملوسـاكا الرقائقـي 
اخلفيـف. ليـس هنـاك حـدود للنكهـات اللذيـذة التـي ستكتشـفها � ميكونـوس. فميكونـوس ليـس 

Êـرد مطعـم، بـل هـو يوفـر جتربـة تنـاول الطعـام متكاملـة.

"الطعام اليونا© يجب أن تتقاسمه"



تزاتزيكي    ن، أ                             ٣٥
لنب   زبادي   يونا�،   خيار،   ثوم،   شبت   و   زيت   زيتون                                       

تريلوغي   ديبس    أ، ن، غ                             ٥٥
تزاتزيكي   ،   ميليتسانوساالتا  ،   ت�وكافت�ي   يقدم   مع   خبز   البيتا                                       

بطاطاس تيغانس    ن، أ                             ٤٠
بطاطس مقلية مقطعة يدويا مع جبنة الفيتا املبشورة

جيجاديس فورنو    ن                             ٤٠
فاصوليا بيضاء فالفرن مع طماطمجزر و بصل

أثÁينا   تيغانيتي    ث، غ                             ٦٥
سمك   وايتبيت   مقلي                            

كلماراكيا    غ، ث، ب                             ٧٠
حلقات   الكلماري   املقلية   مع   صلصة   الثوم   و   امليونيز   

سباناكوبيتا    أ، ن، غ                             ٥٠
سبانخ   مطهوة،   فط�ة   اجلنب   مع   عجينة   الفيلو 

بوريكيا   ميليتسانس    أ، ب، غ، ل                             45
لفائف   باذجنان   مقلية   ²شوة   باحلم   املفروم،   جبنة   فيتا   و   صلصة   الطماطم                                                                      

كولوكيثوكفتيدس    أ، ن، غ، ب                             55
فطائر   الكوسى   املقلية   مع   يوغورت و نعناع                 

سوبيا   شاراس     ث                             ٧٠
سمك   احلبار   املشوي   مع   أوريغانو،   زيت   الزيتون   و   الليمون                                                     

فيتا بسيتي     أ، ن                             ٦٠
جبنة الفيتا املطبوخة مع الطماطم،    فلفل اخضر و زيتون                                                     

دوملاداكيا      أ، ن                             ٥٠
ورق   عنب   ²شو   با«رز   و   ا«عشاب،   مع   صلصة   الزبادي   بالنعناع   و   الشبت                                 

فيتا   مي   فيلو   أ، ن، غ، م                             ٦٠
جبنة   فيتا   مطهوة   ملفوفة   بعجينة   الفيلو   مع   العسل   و   السمسم                                          

للمشــاركة مقبــالت 

غ  : غلوتني،   أ  : منتجات   ا«لبان،   ب  : بيض،   ث  : ثمار   البحرية، 
  م  : مكسرات،   ل  : حلم   بقرى   ن  : نباتي،   ك  : كحول

جميع ا«سعار بالريال القطري و شاملة



للمشــاركة مقبــالت 
ميديا اهنيستا    ث، ك                             65

صدفيات مع نبيذ ابيض, ثوم و اعشاب

95 ساغاناكي   الروبيان    ك، أ، ث 
روبيان   كب�   مع   فلفل   حلو،     صلصة     الطماطم،   جبنة   الفيتا،     فلفل   حار   و   أوزو                              

50 مانيتاروبيتا    ن، غ 
باي الفطر املطبوخة مع فيلو باسÈي 

65 ساغناكي تÁي    أ، غ 
جبنة الكيفالوت�ي املشوية

95 اهتابوديا ماريناتو    ث 
حبار متبل مع ثوم، بقدونس، زيت زيتون و خل       

95 إهتابودي   شاراس    ث 
أخطبوط   مشوي   متبل   بزيت   الزيتون،   الليمون   و   خل   البلسميك                                

               

70 سلطة   شورياتيكي   أ، ن 
سلطة   يونانية   مع   طماطم،   خيار،   فلفل   أخضر   حلو،   بصل،   توت   طازج،                                               

جبنة   الفيتا،   أوريغانو   و   زيت   الزيتون          

55 سلطة   باتزاروس    أ، ن، م  
شمندر   مع   بازالء،   صنوبر،   جرج�،   جبنة   املاعز   املبشورة   و   خل   الرمان                                                          

60 سلطة   سباناكي    أ، غ  
سلطة   السبانخ   مع   الدجاج   املشوي،   خل   اخلردل   بالعسل،                                   

طماطم   Íففة   و   جبنة   املاعز   املقلية                    

70 سلطة   ميكونوس    أ، ن، غ، م  
أوراق   خضراء   مشكلة   مع   قرنبيط،   فلفل   أحمر   حلو،   رقائق   البارميزن،                                                        

جوز   مكرمل   و   خل   البلسميك                            

65 سلطة   سانتوريني    ن، غ، أ  
طماطم   كرزية   حمراء   متبلة،   خل   بلسميك   سانتوريني،   جرج�،   زيتون 

  كاالماتا،           كروتنس و جبنة احللومي           

ســلطة

غ  : غلوتني،   أ  : منتجات   ا«لبان،   ب  : بيض،   ث  : ثمار   البحرية، 
  م  : مكسرات،   ل  : حلم   بقرى   ن  : نباتي،   ك  : كحول

جميع ا«سعار بالريال القطري و شاملة



ــة  بحري ــوالت  مأك
١٠٠ كريتاروتو تالسينون    غ، ث 

باستا أورزو مع روبيان،   كلماري، بلح   البحر و زعفران

120 سفÁيدا بسيتي    أ، ث 
فيليه   سمك   الهامور   املطهو   مع بروكوÕ، جزر صغ� و،                                        

زبدة   و   صلصة   الليمون   و   الشبت                                 

135 الفراكي   شراس    ث 
سمك   سيباس   كامل   مشوي   مع   جزر   صغ�   مشوي،   هليون   و 

  صلصة   الليمون و زيت الزيتون                                    

125 ليÒيني   شراس    ث  
                                           ،Úاطور   املشوي   مع   خضار   مشوية،   كÚمÛفيليه   سمك   ا

زيتون   أخضر   و   صلصة   البقدونس

125 غاريدومكرونادا    غ، ث 
باستا   بحÚ   احلبار   مع   روبيان   كب�،   شايفز و طماطم صغ�ة و بيض السلمون  

أطبــاق   مميــزة
450   لشخصني    سبالوبريزوال    ل 

ستيك   حلم   ريب   أي   توماهوك   مع   يقدم مع بطاطس مقطعة يدويا و صلصة الفلفل

260   للكيلوغرام   بساري كروستاس    ث، ب  
سمك   طازج مع طبقة من   امللح   يقدم مع   خضار   مسلوقة   على   البخار

    170 أستاكومكرونادا    غ، ث 
باستا لينغويني مع أم الروبيان، طماطم كرزية، ثوم و صلصة أم الروبيان

غ  : غلوتني،   أ  : منتجات   ا«لبان،   ب  : بيض،   ث  : ثمار   البحرية، 
  م  : مكسرات،   ل  : حلم   بقرى   ن  : نباتي،   ك  : كحول

جميع ا«سعار بالريال القطري و شاملة



أطباق رئيسية و مشاوي
١١٠ كوتوبولو سوفالكي    غ، أ 

سيخ دجاج   مشوي   متبل   بزيت   الزيتون   و   ا«عشاب   اليونانية،   خبز   البيتا،                                           
بطاطس   مقلية   و   تزاتزيكي                             

95 جÁوس كوتوبولو    أ، غ  
دجاج مشوي مشرح مع بطاطس مقطعة يدويا،  خبز البيتا،  

بصل مشوي،  طماطم و صلصة التاتزيكي

90 موساكا    أ، غ، ل  
باذجنان   مشوي،   بطاطس   مطهوة،   حلم   بقري   مفروم   مع

   القرفة   و   صلصة   البشاميل                                                   

135 موشاريسيو سوفالكي    أ، غ، ل 
سيخ فيليه   حلم   بقري   مشوي   متبل   بزيت   الزيتون   و   ا«عشاب   اليونانية،   خبز   البيتا،                                            

بطاطس   مقلية   و   تزاتزيكي
 

110 يوفيتسي كوتوبلو    أ، غ  
مرق الدجاج مع االورزو باستا،                                             صلصة الطماطم و جبنة الفيتا 

130 أر© كليفتيكو    أ، غ 
حلم   غنم   مطهو   مع   بطاطس،   جزر،   بطاطس   حلوة،   جبنة   حلوم   

مشوية   ß   سلة   عجينة   الفيلو

115 بيفتكيا   مييستا    أ، ل، غ 
فطائر   اللحم   احملشوة   بجبنة   الكيفالوت�ي،   بصل   مكرمل،                                      

بطاطس   مقلية   و   ت�وكيفتيدي                                                                                                

135 بيداكيا   أرنيسيا          
ريش غنم مشري،    بطاطس   مقلية                                                 مقطعة يدويا       

                                                            

غ  : غلوتني،   أ  : منتجات   ا«لبان،   ب  : بيض،   ث  : ثمار   البحرية، 
  م  : مكسرات،   ل  : حلم   بقرى   ن  : نباتي،   ك  : كحول

جميع ا«سعار بالريال القطري و شاملة



أطباق     نباتية                

احللويــات

مييستا   أورفانا    ن، م    75                    
طماطم و فلفل اخضر ²شو بالرز، صنوبر، زبيب، مع بطاطس و زيت زيتون

75 موساكا نباتية    ن، أ، غ  
خضار مشوية ²شوة بصلصة البيشاميل

75 سباناكوريزو    ن، أ  
أرز أربوريو مع السبانخ والبصل ا«خضر وجنب الفيتا

                                              45 يورتي مي ميلي و فروتا    أ، ن 
زبادي يونا� مع قطع فواكه و عسل                        

55 غاالكتوبوريكو    غ، أ، ن، ب (يقدم ساخن) 
فط�ة   احلليب   التقليدية   بعجينة   الفيلو   و   شراب   السكر                                    

45 سوكوالتوبيتا    غ، أ، ن، ب 
فط�ة   الشوكوالتة   مع   أيس   كرمي فانيال

كاريدوبيتا    غ، م، أ، ن، ب
45 كيك   اجلوز   مع   شراب   السكر   و   أيس   كرمي   الفانيليا                                        

٢٥ للكرة الواحدة  أيس كرمي    أ، ن 

 

غ  : غلوتني،   أ  : منتجات   ا«لبان،   ب  : بيض،   ث  : ثمار   البحرية، 
  م  : مكسرات،   ل  : حلم   بقرى   ن  : نباتي،   ك  : كحول

جميع ا«سعار بالريال القطري و شاملة



كب� صغ�   

مياه 
 35    25 واترفولز معد� او غازي   

   ٢٠ مشروبات   غازية 
بيبسي  /  دايت   بيبسي  /  سفن   اب  /  داين   سفن   اب  /  م�اندا                                                        

تونيك،   جينجر   آيل،   صودا                         

30 مشروب الطاقة ردبول,ردبول بدون سكر 

ابريق كوب  شاي مثلج 
٥٥     ٣٠ دراق،   ليمون،   نعناع   وتفاح   أخضر     

    ٢٥ عصائر   م¢دة 
أويسة،   برتقال،   أناناس،   مانغا،   طماطم،   تفاح

    ٣٥ عصائر   طازجة 
برتقال،   فراولة،   أناناس  , مانغا, بطيخ            

سموثي   املميزة     

   ٤٠ اين�جايزر 
مانغا،   موز،   توت   بري،   بذور   الشيا،   عسل،   يوغورت                                                            

   ٤٠ غريك   غودنيس 
شمام،   نعناع،   سبانخ،   مانغا،   خيار،   شراب   اللوز،   عسل                                                   

٤٠ تشكيلة سموثي وميلكشيك         
فراولة، شوكوال، فانيال

ا¶سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء

كب� صغ�   

مياه 
 35    25 واترفولز معد� او غازي   

   ٢٠ مشروبات   غازية 
بيبسي  /  دايت   بيبسي  /  سفن   اب  /  داين   سفن   اب  /  م�اندا                                                        

تونيك،   جينجر   آيل،   صودا                         

30 مشروب الطاقة ردبول,ردبول بدون سكر 

ابريق كوب  شاي مثلج 
٥٥     ٣٠ دراق،   ليمون،   نعناع   وتفاح   أخضر     

    ٢٥ عصائر   م¢دة 
أويسة،   برتقال،   أناناس،   مانغا،   طماطم،   تفاح

    ٣٥ عصائر   طازجة 
برتقال،   فراولة،   أناناس  , مانغا, بطيخ            

سموثي   املميزة     

   ٤٠ اين�جايزر 
مانغا،   موز،   توت   بري،   بذور   الشيا،   عسل،   يوغورت                                                            

   ٤٠ غريك   غودنيس 
شمام،   نعناع،   سبانخ،   مانغا،   خيار،   شراب   اللوز،   عسل                                                   

٤٠ تشكيلة سموثي وميلكشيك         
فراولة، شوكوال، فانيال

ا¶سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



تشكيلة موكتيل

   ٤٠ ليمون و نعناع 
عص ليمون مع اوراق النعناع 

   ٤٠ ميكونوس   سويت   ستوري 
هريس   الفراولة،   اويسة   بالليمون،   شراب   الفانيال                                   

   ٤٠ سيكالديان   ايالند 
فاكهة   باشن،   أناناس،   برتقال،   مانغا

  ٤٠ غريك   ها�   كوالدا 
عص   ا�ناناس،   كرمية   جوز   الهند،   عسل                                           

  ٤٠ غريك   ميلودي 
كرمية   جوز   الهند،   أناناس،   برتقال،   فراولة                                   

  ٤٠ ف�جن   موهيتو 
سكر   بني،   نعناع   طازج،   جينجر   أيل،   المي

  ٤٠ ميكونوس   دياليت 
أناناس،   فراولة،   توت،   برتقال

  ٤٠ بينا   غرين   ابل 
هريس   تفاح   اخضر،   عص   أناناس،   صلصة   حامضة   حلوة،   صودا

  ٤٠ مانغو   السي 
عص   املانغا،زبادي  

  ٤٠ بانش    البطيخ   باخليار 
عص   البطيخ،   عص   الليمون،   خيار                            

ا�سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء

تشكيلة موكتيل

   ٤٠ ليمون و نعناع 
عص ليمون مع اوراق النعناع 

   ٤٠ ميكونوس   سويت   ستوري 
هريس   الفراولة،   اويسة   بالليمون،   شراب   الفانيال                                   

   ٤٠ سيكالديان   ايالند 
فاكهة   باشن،   أناناس،   برتقال،   مانغا

  ٤٠ غريك   ها�   كوالدا 
عص   ا�ناناس،   كرمية   جوز   الهند،   عسل                                           

  ٤٠ غريك   ميلودي 
كرمية   جوز   الهند،   أناناس،   برتقال،   فراولة                                   

  ٤٠ ف�جن   موهيتو 
سكر   بني،   نعناع   طازج،   جينجر   أيل،   المي

  ٤٠ ميكونوس   دياليت 
أناناس،   فراولة،   توت،   برتقال

  ٤٠ بينا   غرين   ابل 
هريس   تفاح   اخضر،   عص   أناناس،   صلصة   حامضة   حلوة،   صودا

  ٤٠ مانغو   السي 
عص   املانغا،زبادي  

  ٤٠ بانش    البطيخ   باخليار 
عص   البطيخ،   عص   الليمون،   خيار                            

ا�سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



قهوة    
قهوة   يونانية،   ايس�يسو،   ريس�يتو     25                            

دبل   ايس�يسو،   ام	يكانو     30                     

شوكوال   ساخن،   ماكياتو،   كابوتشينو،   كافيه   التيه      30                                          

قهوة   باردة   
كافيه   فرابيه    30              

فريدو   ايس�يسو    30              

فريدو   كابوتشينو    30              

30 تشكيلة   شاي 
الشاي   ا�جنليزي   ،   الشاي   ا�خضر   ،   إيرل   غراي   ،   البابوجن،                                                                 

نعناع   ،   ياسمني          

ا�سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء

قهوة    
قهوة   يونانية،   ايس�يسو،   ريس�يتو     25                            

دبل   ايس�يسو،   ام	يكانو     30                     

شوكوال   ساخن،   ماكياتو،   كابوتشينو،   كافيه   التيه      30                                          

قهوة   باردة   
كافيه   فرابيه    30              

فريدو   ايس�يسو    30              

فريدو   كابوتشينو    30              

30 تشكيلة   شاي 
الشاي   ا�جنليزي   ،   الشاي   ا�خضر   ،   إيرل   غراي   ،   البابوجن،                                                                 

نعناع   ،   ياسمني          

ا�سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



45 ب�ة   بالعبوة 
�كورنا،   ب�و

         

كب� ب�ة معبأة                                                             صغ�    
٣٩                        ٤٩ هاينيكان 

٣٩                        ٤٩ ستيال   ارتوا 

٣٩                        ٤٩ هوغاردن 

سايدر التفاح
٥٠ سافانا   دراي 

 

مشروبات 
اوزو ١٢     45                 

70 اوزو بابايا� ( الغالف االخضر) 

50 راكي غولد 

45 راكي كالسيك 

80 تسيبورو تسيليلي 

80 ماستيها 

 49 كامباري 

مارتيني   بيانكو،   روسو،   اكس�ا   دراي    49                                        

بيمز     49        

ب�نود     49        

٥٠ عرق   املسايا 

                         ٥٥ فرنيه   برانكا    

فودكا 
  49 سم�نوف   احمر 

  49 ابسوليوت 

ستوليشنايا     49                 

      80 بيلفيدير 

غراي   غوز     85                

رام 
      49 باكاردي   ابيض   

      49 باكاردي   ذهبي   

      49 باكاردي   اسود   

                49 كابنت   مورغن   سبايسد 

                  49 هافانا   كلوب   3   سنوات       

49 ماليبو 
ا±سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء

45 ب�ة   بالعبوة 
�كورنا،   ب�و

         

كب� ب�ة معبأة                                                             صغ�    
٣٩                        ٤٩ هاينيكان 

٣٩                        ٤٩ ستيال   ارتوا 

٣٩                        ٤٩ هوغاردن 

سايدر التفاح
٥٠ سافانا   دراي 

 

مشروبات 
اوزو ١٢     45                 

70 اوزو بابايا� ( الغالف االخضر) 

50 راكي غولد 

45 راكي كالسيك 

80 تسيبورو تسيليلي 

80 ماستيها 

 49 كامباري 

مارتيني   بيانكو،   روسو،   اكس�ا   دراي    49                                        

بيمز     49        

ب�نود     49        

٥٠ عرق   املسايا 

                         ٥٥ فرنيه   برانكا    

فودكا 
  49 سم�نوف   احمر 

  49 ابسوليوت 

ستوليشنايا     49                 

      80 بيلفيدير 

غراي   غوز     85                

رام 
      49 باكاردي   ابيض   

      49 باكاردي   ذهبي   

      49 باكاردي   اسود   

                49 كابنت   مورغن   سبايسد 

                  49 هافانا   كلوب   3   سنوات       

49 ماليبو 
ا±سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



جن 
غوردنز  49

  49 بيفي� 

                      55 بومباي   ساف� 

  55 تانك�ي 

75 هاندريكس 

تيكيال  
          49 خوسيه   كويرفو ذهبي,    سيلفر 

                     60 باترون   كسو   كافيه   

باترون   سيلفر  90          

١٢٠ باترون   انيجو  

ويسكي  
                           49 جو�   واكر   ريد   اليبل 

     49 فاميس   غروز 

  49 جاي   اند   بي 

            49 كناديان    كلوب 

49 بلنتاينز 

          49           ديوورز   وايت   اليبل 
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     45 ميتاكسا5             @ 

ارمانياك   نابوليون               70               
ا³سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء
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ليكور 
بوتيغا                               

          اماريتو  49     
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كالوا         55          

55 كون�و        
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55 تيا ماريا        

65 غران مارنييه 

مشروبات ال تنسى 

بالدي م�ي  ٧٠

الفودكا، عص� الطماطم، عص� الليمون، الفلفل

 ا�سود، الفلفل احلار، مزيج من التوابل

لوجن ايالند ايسد تي  ١١٠

روم، جني، فودكا، تيكيال، تريبل سيك، كوال

مارغاريتا  ٧٠

تيكيال، تريبل سيك, عص� الليمون 

ماي تاي  ٧٥

عص� الليمون الروم ا�بيض، الروم الداكن،

كوراكاو ال�تقال، شراب اللوز،

ميكونيان امبسادور  ٧٠

أماريتو، ماليبو، عص� ال�تقال، غرينادين، الصودا

ا�سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء
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الكالسيكيات املعاصرة 
    ٧٠ كوبا   لي�ي     

رام،   كوال،   المي         

٧٠ اب	يتيفو 

جن،   سامبوكا،   عص�   الليمون             

    ٧٠ تيكيال   سانرايز     

تيكيال،   عص�   ال�تقال،   عص�   الرّمان                ،صودا 

    ٧٠ هافانا   بيتش     

رام،   عص�   ا ناناس،   عص�   الالمي                 

بينك   مارتيني     ٧٠    
فودكا،بي� ال�تقال،ف�موث اجلاف،رمان

٧٥ كوكتيالات فوارة 
اب	ول سب	يتز 

اب�ول، نبيذ فوار، مياه غازية، برتقال

هوغو
نبيذ فوار، ايلدر فالور، صودا، اوراق النعاع

بيليني رويال
نبيذ فوار، شراب اخلوخ

ميموزا
نبيذ فوار، عص� ال�تقال

ا سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء

الكالسيكيات املعاصرة 
    ٧٠ كوبا   لي�ي     

رام،   كوال،   المي         

٧٠ اب	يتيفو 
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فودكا،بي� ال�تقال،ف�موث اجلاف،رمان

٧٥ كوكتيالات فوارة 
اب	ول سب	يتز 

اب�ول، نبيذ فوار، مياه غازية، برتقال

هوغو
نبيذ فوار، ايلدر فالور، صودا، اوراق النعاع

بيليني رويال
نبيذ فوار، شراب اخلوخ

ميموزا
نبيذ فوار، عص� ال�تقال

ا سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



كأس        ابريق ميكونوس سانغريا     

٢٦٠ ساجنريا ابيض، روزيه او احمر ، وصفاتنا السرية                       ٧٠        

كرازوميلو  

نبيذ احمر ساخن نصف �لى، عسل، قرنفل،  ٦٥

 اعواد القرفة، قشر ال�تقال                                       

مشروبات   خاصة   مبيكونويس                 ٧٠ 

سيكالديلك سبايسي   باشن        
أناناس،   تيكيال،   فاكهة   باشن،   عص�   ال�تقال   الطازج،                                                           

عص�   الليمون   الطازج،   عسل                                   

أثتنز   سلينغ        
فودكا   ماندرين   ،   عص�   التفاح   ،   عص�   الليمون  - روزماري                                                                

ميكونيان   كوميدي        
تفاح   أخضر   طازج،   رام   هافانا   كلوب،   نعناع   وعص�   الليمون                                                                

ذي   فيلوزوفر        
فودكا،   ليكور   الفراولة،   عص�   الغريب   فروت،   تونيك                                                

نيفر   انوف        
جني، عص� البطيخ، عص� الليمون، اوراق الريحان

كايب�وزو
اوزو،   شرائح   المي،   ثلج،   سكر                                

ميتاكسا   سي�ون        
ميتاكسا،   جني، نبيذ   ابيض،   صودا

70 تشكيلة موهيتو 
كالسيك, خيار, تفاح, فراولة, بطيخ, اوزو, مشكل توت

ا¼سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء
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زجاجة كأس  نبيذ ابيض 
 

290   60 كناليتو بنوت جريجوي/جارجانيجا,ايطاليا 

نفحة االزهار,حمضيات,متوازن

270   55 لويس   اشيناور   شاردونيي   بايي   دوك، فرنسا 

جاف،   ملسة   خفيفة   من   الفاكهة   االستوائية،   حملة   زبدية، 
  منعش   وفاخر                  

250   ٥٠ تايبل مونتاين سوفنيون بالنك,جنوب افريقيا 
راقي,نكهة الفواكه االستوائية,نكهة زيستي

250   ٥٠ تايبل ماونتاين شينني بالنك,جنوب افريقيا 
خفيف و حيوي,لون اصفر,يسيل اللعاب بنكهة حمضية

285 اناكينا   سوفينيون   بالن،   سن�ال   فاليه،   تشيلي   
   فروت،   نكهات   خفيفة   من   الالمي،   حموضة   لذيذة 

  مع   طعم   يدوم   ¢   الفم                        

300 ميغيل   توريس   باراليدا   فينيا   سول،   كاتالونيا،   اسبانيا   

عطر   الدراق   وا©ناناس،   منعش،   هش   مع   مذاق

   يدوم   طويال   ¢   الفم                                                                                 

300 سوفينون اي فيس, مسكاديه سيفغ ايه ماين, فرنسا   

نكهة االزهار البيضاء,طعم معد°,خوخ ناضج و انتهاء
بطعم اللوز احملمر

580 بوشارد اينيه اند فيس شابليه,بورغاندي,فرنسا   

خوخ طازج,لفحة البندق ¢ االنف , طعم معد° 
و زهري,سلس املذاق

ا©سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء

زجاجة كأس  نبيذ ابيض 
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ا©سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء
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زجاجة كأس  نبيذ   أحمر 
 

360 كامبو   فييجو،   ريوجا   كريانزا،   اسبانيا   

نكهة   التوابل،   اخلشب،   السنديان،   الفاكهة   احلمراء   تركيبة

   بلوطية   قوية                                                        

390 شاتو   بيل   ايغ،   بوردو   سوب�يور,فرنسا   

رائحة   الفاكهة   السوداء   والكراميل،   حموضة   خفيفة                                   

250   50 تايبل   ماوننت   م�لو,جنوب افريقيا 

رائحة   الكرز    والفلفل   ا�بيض   القوية،   نكهات   منعشة،                           مذاق 

  نهائي   بطعم   اللوز   والفاكهة                                          

٢٥٠   50 تايبل   ماوننت   س�اه,جنوب افريقيا 

غني   بالفاكهة،   طعمات   التوت   اليانع                                                  

٢٨٥   50 فونتيال   شيانتي،   توسكانة،   ايطاليا 

رائحة   الفاكهة   احلمراء،   تركيبة   متوسطة   الكثافة،   

متوازن،   يدوم   £   الفم                  

٣٢٠   65 بوشار   انيه   ايه   فيس   بوغونيي   بينو   نوار, فرنسا 

̈،   التوت   املنعش                             عطور   ومذاق   كب

540 مسيو   شابوتييه "  بوتيت   روش  " كروز   ايرميتاج،   رون،   فرنسا                                                                

رائحة   الفاكهة   احلمراء،   منعش   وغني،   مذاق   نهائي   بطعم   الفاكهة                                                        

900 ك  بيانكا   بارولو،   بييدمون،   ايطاليا   

عطر   الفانيال   والكرز   ا�حمر،   فاكهة   حمراء   ناضجة   مليئة   بالعصارة،                                                                  

تركيبة   متوسطة   الكثافة،   فاخر   با�زهار                            

ا�سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء

زجاجة كأس  نبيذ   أحمر 
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  نهائي   بطعم   اللوز   والفاكهة                                          
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̈،   التوت   املنعش                             عطور   ومذاق   كب
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900 ك  بيانكا   بارولو،   بييدمون،   ايطاليا   

عطر   الفانيال   والكرز   ا�حمر،   فاكهة   حمراء   ناضجة   مليئة   بالعصارة،                                                                  

تركيبة   متوسطة   الكثافة،   فاخر   با�زهار                            

ا�سعار كلها بالريال القطري وهي تشمل كل شيء



زجاجة كأس

495 اليونان    دوك، اجيورجيتيكو الفكيوتيس

توابل        اليانعة، احلمراء الفاكهة مربى داكن، احمر لون

800 دوك, اليونان    اجيورجيتيكو نيميا,ايفاليس,                                          

توابل        اليانعة، احلمراء الفاكهة مربى داكن، احمر لون

660 ,كريت,اليونان    ,

طعم الفواكه احلمراء احللوة,فاكهي بعد الذوق

385 مقدونيا    اكزينزمافرو /نيغوسكا، غومينيسا، بوتاري

اليونان   الوسطى،

الناضجة،                                    طعم احلمراء والفاكهة للتني الغني العطر

متوازن            متوسطة، حموضة احلقيقي، املربى

335   60 تسانتاليس, اليونان ماكيدونيكوس،

الزبيب طعم احلمراء، الفاكهة نكهة

االحتساء         عند بلوطي

310   60 اليونان كريت، كريتيكوس، / مانتيالريا، بوتاري

الزبيب طعم احلمراء، الفاكهة نكهة

االحتساء         عند بلوطي

950 ارث اند سكاي,ثيميوبولوس, اكزينزمافرو,اليونان   

الزبيب طعم احلمراء، الفاكهة نكهة

االحتساء         عند بلوطي

65 بورت روبي فاين كروفت

395   65 مافرودافنيه، اليونان

420   85 ساموس دوك، اليونان

فّوار ونبيذ شامبانيا
470   95 ايطاليا كونغليانو، دي بروسيكو

290   60 فرنسا بروت، شاردونيي ايه

1300   270 بروت موان، دي كوفيه بيلفون، دو

1650 بروت    روزيه النسون شامبانيا

1700 بروت    شاندون ايه موات شامبانيا

4400
1800

شامبانيا       دوم   

زجاجة كأس

495 اليونان    دوك، اجيورجيتيكو الفكيوتيس
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660 ,كريت,اليونان    ,

طعم الفواكه احلمراء احللوة,فاكهي بعد الذوق

385 مقدونيا    اكزينزمافرو /نيغوسكا، غومينيسا، بوتاري
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الناضجة،                                    طعم احلمراء والفاكهة للتني الغني العطر

متوازن            متوسطة، حموضة احلقيقي، املربى

335   60 تسانتاليس, اليونان ماكيدونيكوس،

الزبيب طعم احلمراء، الفاكهة نكهة

االحتساء         عند بلوطي

310   60 اليونان كريت، كريتيكوس، / مانتيالريا، بوتاري

الزبيب طعم احلمراء، الفاكهة نكهة

االحتساء         عند بلوطي

950 ارث اند سكاي,ثيميوبولوس, اكزينزمافرو,اليونان   

الزبيب طعم احلمراء، الفاكهة نكهة

االحتساء         عند بلوطي

65 بورت روبي فاين كروفت

395   65 مافرودافنيه، اليونان

420   85 ساموس دوك، اليونان

فّوار ونبيذ شامبانيا
470   95 ايطاليا كونغليانو، دي بروسيكو

290   60 فرنسا بروت، شاردونيي ايه

1300   270 بروت موان، دي كوفيه بيلفون، دو

1650 بروت    روزيه النسون شامبانيا

1700 بروت    شاندون ايه موات شامبانيا

4400 شامبانيا       دوم   
تايتنج¦ 



                                          


