
APPETIZERS
Green Garden Salad | 60

Crunchy vital salad with French dressing, radish, 
cucumber, tomato, carrots, sprouts & seeds

Caesar Salad | 65
Mini romaine lettuce with Grana Padano, 

cherry tomatoes & croutons
Additional Grilled Breast Of Chicken | 50

Beetroot and goat cheese salad | 60
Roasted beets, rocket leaves, balsamic glazed grapes

Green mango salad with King prawns | 95
Crispy mango, Asian mint & spicy dressing

Beef Carpaccio 
Parmesan shaves, truffle essence, rocket leaves, pine nuts

Spinach pie | 75
Crispy phyllo pastry, spicy feta cheese sauce

Salmon Tataki | 85
Seared salmon, avocado, citrus segments, BBQ sauce

Spicy Octopus | 90
Warm lentil salad, tomato rice crispy

Asparagus Tart | 80
Blue cheese sauce, micromesclum, olive crumble

BBQ Chicken | 85
Sriracha marinated pineapple, yogurt sauce

Amwage Mezze platter | 130
Hummus, tabbouleh, moutabel, muhamarah

Cheese rakakat, meat sambousek & spinach fatayer

SOUPS
Seafood Bisque | 65

Creamy Mushroom Soup | 55

GRILL
Prime Aged Australian Black Angus Beef:

Center Cut Fillet Steak (200g) | 190
Rib Eye Steak (300g) | 210

Classic Cut Sirloin (250g) | 170 
Porterhouse steak (600g) | 240

DOUBLE CUTS
Pepper Crust Chateaubriand (800g) | 520

Tomahawk Steak (800g) | 500

Wagyu beef:
Center cut fillet steak(200g) 280

Rib Eye Steak (300g) 310 

Lamb Australian:
Rack of lamb (300g) | 180

Lamb loin (200g) | 170 
Corn feed chicken breast  | 120

SEAFOOD
Omani lobster (300g) | 220
King prawns (350g) | 180

Chilean seabass (200g) | 180
Salmon (200g) | 130

Whole Sea bream (400g) | 180
Sharing (for two) | 520

Grilled lobster, King prawn, mussels, Diver scallops, 
fish of the day, Olive oil & lemon sauce, 

including two side dishes

Ocean & Earth | 580
Black Angus beef tenderloin, lamb chops, 

Omani Lobster, King prawns, Diver scallops
Pepper sauce, béarnaise, including two side dishes

SIDE DISHES | 35
French Fries

Herb Potato Wedges
Saffron Rice

Side Green Salad
Sautéed Mushroom

Mixed Grilled Vegetables

CHOICE OF SAUCE
Bearnaise

Green Pepper Sauce
Bbq Sauce

Roasted Aioli
Gravy 

SWEETS & FRUITS
Classic tiramisu | 60

Tiramisu with pistachio mascarpone, espresso & biscuit

Pina colada | 55
Coconut sorbet

Ice cream Haagen –Dazs | 35
Grilled pineapple & peach | 55

With wild berries & orange mango sauce

Chocolate brownies | 45
With caramel ice cream

Nutella pecan | 45
Chocolate ice cream & Nutella fudge 

AMWAGE DINNER MENU

Please inform us of any food allergies or dietary concerns.

VegetarianContains nutsGluten-free



يرجــى إبالغنــا عــن أي حساســّية أو أّي قلــق حيــال حميتكــم الغذائّيــة

المقبالت 
السلطة الخضراء | 60

مزيج من الخضروات الخضراء , الفجل , الطماطم , الجزر مع 
الصوص الفرنسي , البراعم & البذور

سلطة السيزر | 65
مزيج من الخس , غرانا بادانو, الطماطم الكرز و الخبز المحمص

اضافة صدور الدجاج المشوي | 50

سلطة الشمندر وجبن الماعز | 60
الشمندر,الجرجير,البلسميك 

سلطة المانجو االخضرمع الروبيان | 95

كارباتشيو لحم البقر
شرائح جبن البارميزان ,خالصة الترفل,الجرجير,مكسرات الصنوبر 

فطيرة السبانخ | 75
كرسبي فيلو,صوص جبن الفيتا الحار 

سالمون تاتاكي | 85
سالمون ، االفوكادو ، شرائح الحمضيات ,صوص الباربيكيو

االخطبوط الحار | 90
سلطة العدس الدافئة ، ارز الطماطم  الحار

تارت الهليون االخضر | 80
صوص الجبن االزرق , ميكروميلوم , الزيتون

الدجاج المشوي | 85
سريراشا االناناس المتبل ، صوص الزبادي 

طبق المازة الخاص بامواج | 130
حمص ، تبولة ، متبل ، محمرة ، رقائق الجبن ، سمبوسك 

لحم و فطائر السبانخ

الحساء
حساء الماكوالت البحرية | 65

حساء كريمة الفطر | 55

المشاوي
لحم االنجوس االسترالي

قطع استيك اللحم  200ج  | 190
ريب اي ستيك )300ج ( | 210

قطع السيرليون الكالسيكي )250 ج ( | 170
ستيك بورترهاوس )600 ج ( | 240

قطع مزدوجة
شاتوبرياند )800 ج ( | 250

ستيك لحم توماهوك )800 ج ( | 500

لحم البقر واغيو
شريحة ستيك فيلية | 280

ريب أي ستيك )300 ج ( | 310

اللحم االسترالي 
راك لحم الضأن )300جم( | 180

المب لوين )200جم( | 170
صدر الدجاج المربي على الذرة | 120

الماكوالت البحرية
الكركند العماني )300 ج ( | 220

الروبيان )350 ج( | 180
سمك السي باس )200 ج ( | 180

السالمون ) 200 ج ( | 130
سمك الدنيس )400 ج ( | 180

طبق مأكوالت بحرّية للمشاركة ) لشخصين ( | 520
جراد البحر المشزي ، الروبيان ، بلح البحر ، اسقالوب ، سمكة اليوم

زيت الزيتون و صلصة الليمون مع 2 طبق جانبي 

طبق المحيط و االرض | 580
تندرليون لحم االنجوس , ريش لحم الضأن , جراد البحر العماني،

الروبيان , اسقالوب ، صلصة الفلفل , صلصة بيرنيز
مع 2 أطباق جانبية   

االطباق الجانبية | 35
البطاطا المقلية

بطاطا مع االعشاب 
االرز بالزعفران 

طبق السلطة الخضراء
الفطر

الخضروات المشوية 

خيارك من الصلصات 
صلصة بيرنيز 

صلصة الفلفل االخضر 
صلصة الباربيكو 

ايولي
صلصة الجريفي 

الحلويات والفاكهة 
التراميسو الكالسيكي | 60

تيراميسو مع الفستق , ماسكاربون اسبريسو و البسكويت 

بينا كوالدا | 55
سوربية جوز الهند

ايس كريم هاجن داز | 35
األناناس مع الخوخ المشوي | 55

التوت البري و صلصة البرتقال والمانجو
 

براونيز شوكوالتة | 45
مع ايس كريم الكراميل 

نوتيال جوز البقان | 45
ايس كريم الشوكوالتة و نوتيال

أسماك قشرّيةخالي من الغلوتينيحتوي على مكسراتنباتي

قائمة العشاء من أمواج



APPETIZERS
Green Garden Salad | 60

Crunchy vital salad with French dressing, radish, 
cucumber, tomato, carrots, sprouts & seeds

Caesar Salad | 65
Mini romaine lettuce with Grana Padano, 

cherry tomatoes & croutons
Additional Grilled Breast of Chicken | 50

Beetroot and goat cheese salad | 60
Roasted beets, rocket leaves, balsamic glazed grapes

Salmon Tataki | 85
Seared salmon, avocado, citrus segments, BBQ sauce

Chicken Pakora | 90
Ginger & lemongrass sauce

Fish & Chips | 85
Remoulade sauce and lemon

SANDWHICH & BURGER
Kebab Aleppo | 75

Minced lamb meat with spices,
served with hummus dip & wrapped in saj bread

Chicken Shawarma | 80
Slow roasted marinated chicken with Arabic spices,

 wrapped in saj bread, garlic aiolo & pickles

Panini Mozzarella Sandwhich  | 80
With tomatoes, pesto sauce, rocket salad, on toasted ciabatta bread

Club Sandwhich XL | 95
Smoked turkey supreme with homemade tartar sauce, 

veal bacon, egg & tomatoes, French fries

The Beef Burger | 95
200 grams premium beef,Swiss cheese, tomatoes, 

gherkin & BBQ sauce

Cajun Spiced Chicken Burger | 95
200 grams juicy chicken with cheddar cheese, avocado,

jalapeno and chipotle sauce & potato wedges

Rustic Multigrain baguette | 85
With smoked salmon, crispy baby lettuce, yogurt sauce

Combo Platter |  215
Kebab Aleppo, chicken shawarma, mini burger, 

French fries, potato wedges, condiments

PIZZA
Classic Pizza Margherita | 85

Pepperoni Pizza | 90
Italian beef pepperoni

BBQ Chicken& Mushroom Pizza | 90
Grilled chicken, corn, red onions & black olives

Pizza di Carne | 95
Grilled chicken, beef pepperoni  & smoked turkey

Pizza Gamberi Diavolo | 110
Prawns, red onions, chilli

PASTA
Fusilli Pasta & Mozzarella | 85

With amatriciana sauce, basil & toasted pine seeds

Spinach Tortellini | 85
With white parmesan sauce & roasted cherry tomatoes

Penne Rigate & Chicken Supreme | 95
With mushrooms & pink sauce

Seafood Tagliatelle | 115
With mussels, calamari, shrimps & marinara sauce

FROM THE GRILL
200G Black Angus Tenderloin | 190

300G Black Angus Ribeye | 210

King Prawns with Herbs & Butter | 180

Salmon Fillet with Soya & Lemon | 130

Grilled Chicken With Garlic | 110

Mix Grill Platter | 230
Angus tenderloin, striploin, lamb chops, lamb kebab, chicken

Mix Seafood Platter | 320
Omani Lobster, King prawns, Local Hammour, Salmon fillet, 

mussels & scallops

SWEETS & FRUITS
Classic Tiramisu | 60

Tiramisu with pistachio mascarpone, espresso & biscuit

Pina Colada | 55
Coconut sorbet

Ice cream Haagen –Dazs | 35

Grilled Pineapple & Peach | 55
With wild berries & orange mango sauce

Chocolate Brownies | 45
With caramel ice cream

Nutella Pecan | 45
Chocolate ice cream & Nutella fudge 

AMWAGE LUNCH MENU

Please inform us of any food allergies or dietary concerns  |  All prices in Qatari Riyals

VegetarianContains nutsGluten-free

SIDE DISHES | 35
French Fries

Herb Potato Wedges
Saffron Rice

Side Green Salad
Sautéed Mushroom

Mixed Grilled Vegetables

CHOICE OF SAUCE:
Bearnaise

Green Pepper Sauce
Bbq Sauce

Roasted Aioli
Gravy 



يرجــى إبالغنــا عــن أي حساســّية أو أّي قلــق حيــال حميتكــم الغذائّيــة  |  جميــع األســعار بالريــال القطــري

المقبالت 
السلطة الخضراء | ٦٠

مزيج من الخضروات الخضراء , الفجل , الطماطم , الجزر 
مع الصلصة الفرنسية , البراعم و البذور

سلطة السيزر | ٦٥
مزيج من الخس , غرانا بادانو, الطماطم الكرز و الخبز المحمص

اضافة صدور الدجاج المشوي | ٥٠

سلطة الشمندر وجبن الماعز | ٦٠
الشمندر, الجرجير, البلسميك 

سالمون تاتاكي | ٨٥
سالمون ، االفوكادو ، شرائح الحمضيات ,صوص الباربيكيو

 
دجاج باكورا | ٩٠

الزنجبيل مع صلصة الليمون

فيش آند شيبس | ٨٥
صلصة الليمون و الريموالدي 

السندويشات و البرغر
ساندويش كباب حلبي | ٧٥ 

لحم ضأن مع التوابل الحارة ملفوف فى خبز الصاج  تقّدم مع الحمص           

ساندويش شاورما الدجاج  | ٨٠
دجاج متّبل و محّمص على نار خفيفة مع توابل عربّية في خبز صاج

مع صلصة الثوم و المايونيز و المخّلالت

ساندويش بانيني الموزاريال  | ٨٠  
جبن الموزاريال مع الطماطم و صلصة البيستو والجرجير 

مع خبز الشباتا

كلوب ساندويش  | ٩٥ 
لحم الحبش المدّخن مع لحم البيف المقدد والبيض 

والطماطم و صلصة التارتار

بيف برغر  | ٩٥
٢٠٠غ من لحم البقر, جبنة سويسرية, طماطم 

مع صلصة الباربيكيو والخيار المخّلل

برغر دجاج الكاجون المقلى المقرمش | ٩٥
٢٠٠غ من الدجاج المقلي مع الكاجن و جبن الشيدر و األفوكادو

 و الفلفل الحار المكسيكي وصلصة شبوتل

خبز باغيت الفرنسي متعّدد الحبوب  | ٨٥
مع السالمون , الخس , صوص الزبادي 

طبق الكومبو | ٢١٥
كباب حلب, شاورما الدجاج, البرغر,البطاطا, بطاطا باالعشاب

البيتزا
بيتزا مرجريتا | ٨٥

موزاريال, طماطم, ريحان طازج

بيتزا البيبيروني  | ٩٠
بيف بيبيروني إيطالي مع  صلصة الطماطم

بيتزا دجاج الباربكيو مع الفطر |  ٩٠
دجاج مشوي مع الذرة و البصل و الزيتون األسود     

بيتزا هاواي مرسى مالذ | ٩٠
لحم الحبش المدّخن مع أناناس و زعتر و فلفل أخضر

بيتزا دي كارني |  ٩٥                        
دجاج مشوي و بيف بيبروني إيطالي و لحم الحبش المدّخن 

بيتزا جمبري ديافولو |  ١١٠ 
روبيان مع البصل األحمر و الفلفل الحار 

الباستا
باستا فوزيلي مع جبن الموزاريال | ٨٥  

مع صوص الطماطم والريحان والصنوبر المحمص 

تورتيليني السبانخ | ٨٥
مع جبن البارميزان االيطالية و طماطم الكرز 

باستا بيني ريجاتا مع الدجاج | ٩٥                                 
مع الفطر و الصلصة الوردّية 

تالياتيلي الماكوالت البحرية | ١١٥
مع بلح البحر, الروبيان و صلصة المارينارا االيطالي 

المشاوي
تندرليون لحم االنجوس ٢٠٠ج | ١٩٠

ريب اي لحم االنجوس ٣٠٠ ج | ٢١٠

الروبيان مع االعشاب والزبدة ١٨٠ج | ١٨٠

سالمون فيليه مع الصويا والليمون  | ١٣٠

الدجاج المشوي مع الثوم | ١١٠ 

طبق المشاوي المشّكلة | ٢٣٠
تندرليون , ستربليون, ريش لحم الضأن, كباب لحم الضأن, الدجاج 

طبق الماكوالت البحرية | ٣٢٠
جراد البحر العماني,الروبيان,الهامور القطري,السالمون الفيلية, 

بلح البحر واالسقالوب 

الحلويات والفاكهة 
تيراميسو كالسيكي | ٦٠

تيراميسو مع الفستق , ماسكاربون اسبريسو و البسكويت 

بينا كوالدا | ٥٥
سوربية جوز الهند

آيس كريم هاجن داز | ٣٥

األناناس مع الخوخ المشوي | ٥٥
مع التوت البري و صلصة البرتقال والمانجو

 
براونيز بالشوكوالتة | ٤٥

مع ايس كريم الكراميل 

نوتيال جوز البقان | ٤٥
آيس كريم الشوكوالتة و نوتيال

أسماك قشرّيةخالي من الغلوتينيحتوي على مكسراتنباتي

قائمة الغداء من أمواج

االطباق الجانبية | ٣٥
البطاطا المقلية

بطاطا مع االعشاب 
االرز بالزعفران 

طبق السلطة الخضراء
الفطر

الخضروات المشوية 

خيارك من الصلصات 
صلصة بيرنيز 

صلصة الفلفل االخضر 
صلصة الباربيكو 

ايولي
صلصة الجريفي
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