


SALADS & STARTERS
Caesar Salad            75
Garlic crouton, parmesan cheese, anchovies 

With Chicken          115
With 3 king prawns         135

Green Asparagus Salad          95
Smoked salmon, fennel, citrus fruits

Oriental Lamb Salad        105
Lamb confit, pomegranate, garden salad

King Crab and Avocado Salad       105
Nuoc Cham dressing, herb salad

Tuna Carpaccio           95
Wasabi mayonnaise, crispy bread

Prawn Cocktail           80
Papaya slaw, iceberg lettuce
 
Murgh Tikka Salad           70
Green apple, capsicum, coriander

Thai Beef Salad           95
Lime leaves, ginger, basil, peanut

Fattoush            75
Sumac, mint leaves, Arabic croutons

SOUPS 
Lobster Bisque                                    65
Shrimp tartar, tomato 

Arabic Lentil            55
Cumin, lemon, olive oil, croutons            

Tom Yum Goong           65
Prawn, lemongrass, chili                 

Masala Spiced Pumpkin Soup         50
Pumpkin samosa         

Tom Yum Goong           65

Prawn Cocktail           80

Green Asparagus Salad          95

Oriental Lamb Salad        105

King Crab and Avocado Salad       105



السلطات و المقبالت
۷ ٥ سلطة القیصر         

الخبز المحمص بالثوم ، جبنة البارمیزان ، انشوجھ

۱۰٥ مع الدجاج           
۱۰٥ مع ۳ قطع روبیان          

۹٥ الھلیون األخضر مع سلطة السالمون       
سالمون مدخن ، الشمر، فواكھ حامضیة 

۱۰٥ سلطة لحم الضأن الشرقیة       
لحم الضأن فى محلول السكر ، رمان ، سلطة الحدیقة

 ۱۰٥ سلطة السلطعون و األفوكادو       
صلصة النیوك تشام مع االعشاب

۹٥ كارباشیو التونا         
واسابى المایونیز ، الخبز المحّمص

۸۰ كوكتیل الروبیان          
كرنب البابایا و خس اآلیس بیرج

 ۹٥ سلطة دجاج التكا         
التفاح األخضر,الفلفل,الكزبرة

۷٥ سلطة لحم االبقرعلى الطریقة التایلندیة      
أوراق اللیمون ,الزنجبیل ,الریحان,الفول السوداني 

٦٥ سلطة الفتوش         
السماق,أوراق النعناع ,الخبز العربى المحمص

الشوربات 
٦٥ حساء سرطان البحر         

تارتار الفطر ، الطماطم

٥٥ العدس العربى          
كمون ، لیمون ، زیت زیتون ، خبز محمص

٦٥ توم یوم جونج          
روبیان ، عشب اللیمون ، الفلفل الحار

٥۰ شوربة ماساال الیقطین الحارة        
سمبوسك الیقطین

  

 
ٕ ٕ  

  

توم یوم جونج          

كوكتیل الروبیان          

الھلیون األخضر مع سلطة السالمون       

سلطة لحم الضأن الشرقیة       

سلطة السلطعون و األفوكادو       



EUROPEAN
Lobster Thermidor         275
Mushroom, parmesan cream sauce, steamed rice 

Grilled Seabass          140
Artichoke barigoule, granny smith apple, tomato confit 

Grilled Salmon         110
Chickpea hash, coriander raita

48-hours Angus Beef Cheeks                           140
Creamed cannellini beans, truffle jus, crispy sweet potato  

Angus Beef Burger           95
Lettuce, tomato, fried onion, French fries 

Angus Beef Tenderloin         160
Creamy risotto, mushroom, roasted shallot jus 

Roasted Chicken Breast        120
Baby gem, heirloom carrot, cauliflower and raisin couscous

Penne Rigate              120
Chicken and mushroom with creamy sauce

Seafood Platter         480
Local lobster, king prawns, hammour, mussels

ASIAN
Wok Fried Noodles                 95
Vegetables, egg, sesame seeds, bean sprouts

Wok Fried Beef Tenderloin                 170
Black bean sauce, steamed rice

ARABIC
Mashawi Grill          195
Arabic spiced shish kebab, lamb kofta, shish taouk, 
chicken kofta, grilled vegetables

Kebab Aleppo           95
Minced spiced lamb, hummus dip wrapped in saj bread 

Grilled Seabass          140



األطباق األوربیة
۲۷٥ كركند التیرمیدور         

فطر ، صلصة البارمیزان مع الكریمة ، أرز أبیض

۱ ٤ ۰ سمك السي باس المشوي        
الخرشوف ، التفاح االخضر ، كونفیت طماطم

۱۱۰ السالمون المشوي       
حمص ، ریتا الكزبرة                                                                                                                              

۱٤۰ لحم األنغوس المطھو ٤۸ ساعة       
الفاصولیا ، صوص التریفل ، البطاطا الحلوة المقرمشة

۹٥ برجر لحم األنغوس       
الخس ، الطماطم ، البصل المقلي ، البطاطا المقلیة                                                                                               

۱٦۰ لحم األنغوس تندرلیون       
الریزتو ، المشروم ، الكراث المشوي

۱۲۰ صدر الدجاج  المشوي        
الخس الصغیر ، الجزر ، االقرنبیط ، الكسكس بالزبیب                                                                                         

۱۲۰ معكرونة البیني ریغاتي        
دجاج المشوي والمشروم مع صوص الكریمة                                                                                               

٤۸۰ طبق الماكوالت البحریة       
الكركند المحلي ، ام الروبیان ، الھامور ، بلح البحر                                                                                             

األطباق األسیویة
۹٥ شعیریة النودلز على الطریقة التایالندیة        

مع الخضار ، البیض ، بذور السمسم و براعم الفاصولیا                                                                               

۱۷۰ شرائح اللحم البقري تندرلیون  على الطریقة األسیویة    
االرز مع صلصة فول الصویا األسود                                                                                                     

األطباق العربیة 
۱۹٥ تشكیلة من المشاوي         

شیش كباب ، كفتة لحم الضأن ، شیش طاووق ، كفتة الدجاج ، خضروات مشویة

۹٥ الكباب الحلبي       
لحم الضأن المتبل ، خبز الصاج مع الحمص

سمك السي باس المشوي        
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INDIAN
Biryani 
Sabzi - Vegetable                    95
Murgh - Chicken                  115
Mutton - Lamb                  125
Jhinga - Prawn                                  140

Served with mixed pickle and cucumber raita

Indian Curry 
Sabzi - Vegetable Curry              95
Murgh - Chicken Curry            115
Mutton - Lamb Curry           125
Jhinga - Prawn Curry            140

All curries are served with mango chutney and basmati rice 

Indian bread                     20
Plain, butter, garlic or peshawari naan

DESSERT
Umm Ali                            55
Caramelized pastry pudding with milk, mixed nuts and whipped cream

Traditional Eton Mess             45
Marinated strawberry, vanilla cream, Italian meringue           

Snickers                               45
Chocolate, salted caramel, peanuts                  

Pineapple Carpaccio             45
Passion fruit, coconut sorbet          

Selection of Homemade Ice Creams or Sorbets                 45
3 scoops 

Umm Ali                            55

Snickers                               45



األطباق الھندیة
البریاني

۹٥ بریاني الخضروات         
۱۱٥ بریاني  الدجاج         
۱۲٥ بریاني لحم الضأن         
۱٤۰ بریاني الروبیان         

یقدم مع المخلالت و ریتا الخیار                                                                                    

أطباق الكاري
۹٥ كاري الخضروات         
۱۱٥ كاري الدجاج         
۱۲٥ كاري اللحم         
۱٤۰ كاري الروبیان         

یقدم مع صلصة المانجو و االرز األبیض

۲۰ الخبز الھندي         
خبز سادة او بالثوم او بشواري نان 

الحلویات
٥٥ ام علي         

خبز البف مع الحلیب ، المكسرات والكریمة                                                                        

٤٥ الحلوي األنجلیزیة التقلیدیة ایتون میس      
الفراولة ، كریمة الفانیلیا ، المرنغ االیطالي                                                                                                                                                                               

٤٥ سنیكرز         
الشوكوالطة ، الكارامیل ، الفول السوداني                                                                                

٤٥ كرباتشیو األناناس         
الفاكھة االسیویة ، سوربیة فاكھة جوز الھند                                    

٤٥ تشكیلة من األیس كریم والسوربیھ        
۳ كرات من األیس كریم                                                                                                                                            

ام علي         

سنیكرز         
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BALANCE YOUR DAY

Starter
Baby Spinach Salad         60
Pear, pine nuts, parmesan cheese 

Soup
Minestrone Soup         45
Italian vegetable broth 

Main Courses
Grilled Seabass        130
Roasted pumpkin 

Olive Crusted Salmon       135
Orange mashed potato, green asparagus and fennel

Sandwich
Grilled Smoked Turkey and Mozzarella Panini     85

Dessert
Orange Scanted Fruit Salad       45
Seasonal fruits, orange reduction 

Minestrone Soup         45

Orange Scanted Fruit Salad       45

Grilled Seabass        130

Baby Spinach Salad         60Baby Spinach Salad         60

Kempinski looks beyond counting calories. We offer dishes recommended by a medically trained nutritionist to support your well being!



وازن یومك

المقّبالت
٦۰ سلطة السبانخ         

االجاص ، الصنوبر ، جبن البارمزان

الحساء
٤٥ حساء المنستروني            

الخضار على الطریقة اإلیطالیة

الطبق الرئیسي 
سمك السي باس المشوي         ۱۳۰

یقدم مع القرع المحّمص

السالمون مع قشور الزیتون         ۱۳٥
البرتقال ، البطاطا المھروسة ، الھلیون األخضر و الشمر

الساندویش
۸٥ الحبش المشوي مع بانیني الموزاریال       

الحلویات
٤٥ سلطھ الفاكھھ مع البرتقال المعّطر        

الفواكھ الموسمّیة مع البرتقال

حساء المنستروني            حساء المنستروني            حساء المنستروني            حساء المنستروني            

سلطھ الفاكھھ مع البرتقال المعّطر        سلطھ الفاكھھ مع البرتقال المعّطر        سلطھ الفاكھھ مع البرتقال المعّطر        

سمك السي باس المشوي         

سلطة السبانخ         سلطة السبانخ         

كمبینسكي ینظر إلى أبعد من عد السعرات الحراریة. نحن نقدم أطباق موصى بھا من قبل أخّصائیي التغذیة مدربین طبیا لدعم صّحتك
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قائمة المأكوالت القطرّیة
۸٥ دجاج مجبوس       

دجاج مطبوخ مع األرز و الخضروات و متبل بصلصة المدراس الحاّر

۱۲۰ ھریس لحم       
قمح مطحون مخلوط مع لحم الغنم و متبل مع القرفة الصینّیة

۸٥ مضروبة دجاج       
دجاج مطبوخ مع األرز البسمتي، البصل، الطماطم

و متّبل مع مشّكل المساال و اللیمون الجاف 
             

۱۱۰ مرق روبیان       
روبیان بالكاري مطبوخ مع المساال الھندیة

و الزعفران اإلیراني و یقدم مع األرز األبیض

۹٥ ثرید       
لحم غنم مطبوخ مع الخضار یقدم مع الخبز                         

۸٥ سمك مطّبق       
سمك مقلي یقدم مع اللومي و البصل المتّبل بالكركم

۸٥ مرقوقة       
دجاج مطبوخ مع الخضار یقدم مع خبز النان

۷٥ صالونة خضروات       
خضروات مطبوخة بصلصة الطماطم یقدم مع األرز األبیض

٤٥ مھلبّیة       
بودنغ حلیب تقلیدي مع ماء الورد یقّدم مع

 الفستق الحلبي و اللیمون                                       
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مرق روبیان       

دجاج مجبوس       

سمك مطّبق       

مھلبّیة       



QATARI DISHES
Chicken Machbous  85
Slow cooked chicken, rice and vegetables flavored with spicy madras

Lamb Harees    120
Coarsely-ground wheat, mixed with Lamb
meat and sprinkled with cassia aroma 

Chicken Mathrouba      85
Tender chicken cooked with basmati rice, onion, 
tomatoes and flavored with mixed masala & dried lemon                

Shrimps Marag    110
Rich flavored shrimp curry with blend of Indian masala 
and Iranian saffron served with white rice 

Lamb Tharid                 95
Traditional lamb and vegetable broth with flat bread 

Samak Moutabak      85
Fried crispy fish on a top of aromatic loomi
flavor, sprinkled with golden turmeric onion

Chicken Margooga    85
Traditional chicken and vegetable broth with soaked naan bread

Vegetable Saloona     75
Farm vegetable stew with red tomato served with white rice 

Mouhalabieh  45
A cooked traditional milk pudding with rose 
water topped with pistachio and lemon 

Shrimps Marag    110

Chicken Machbous  85

Samak Moutabak      85

Mouhalabieh  45


