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Sandwiches

Halloumi Sandwich   75 

with grilled vegetables, salad on toasted multi-grain bread

Mozzarella Sandwich   80      

with tomatoes, pesto sauce, rocket salad on toasted ciabatta bread

Tuna Melt Sandwich    85    

with egg, green chili, Cheddar cheese on toasted multi-grain bread

Chicken Caesar's Wrap   90 

with Romaine lettuce, Parmesan shavings & potatoes chips

El Faro Pepito Sandwich  95  

with prime beef, manchego, red pepper, arugula & potatoes chips

Marsa Malaz Club Sandwich  95 

with smoked turkey supreme with homemade tartar sauce, veal bacon,
egg, tomatoes & potatoes chips

, , ,  

Quiche of the day   70 
Lobster quiche     

Please inform us of any food allergies or dietary concerns.
All prices are in Qatari Riyals.
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From 11 am until 11pm ١١ ١١



قائمة طعام  مقهى مورانو
Café Murano Dining Menu

Salads       الســلطات

Caesar Salad    65 سلطة القيصر
Shaved parmesan, garlic croutons, classic dressing

جبنة البارمزان ، الخبز المحمص مع الثوم ، الصلصة الكالسيكية

Add: char-grilled chicken breast  60  المشــوي الدجــاج  صــدر  إضافــة 
Add: three king prawns   90  إضافــة  ثالثــة قطــع مــن الروبيــان

Caprese Salad    75      سلطة كابريزي  
Vine ripe tomatoes, buffalo mozzarella, fine olive oil, balsamic, basil

الطماطم ، جبنة البوفالو ، زيت الزيتون ، بلسمك ، الريحان

Niçoise Salad    80   سلطة النيسواز
Finest tuna, olives, farm baby potatoes, green beans

تونا ، زيت الزيتون ، بطاطا ، البازيالء الخضراء

Sandwiches & Burgers        السندويشــات و البرغــر

Marsa Malaz Club Sandwich  95 كلوب ساندويش مرسى مالذ
Slow cooked smoked turkey breast with choice of multigrain toast or white toast, 

homemade tartar sauce, tomato and fried egg
  لحم الحبش المدّخن مع خبز التوست ا�بيض أو متعدد الحبوب ، صلصة تارتار ، طماطم ، بيض مقلي

Chicken Shawarma   85 شاورما دجاج
Slow roasted marinated chicken with Arabic spices wrapped 

in saj bread with garlic aioli and pickles
  دجاج الشاورما المتبل على الطريقة العربية مع خبز الصاج و الثوم و المخلل

Cajun Spiced Grilled Chicken Burger 90 برغر الدجاج مع الكاجون
200g juicy chicken with cheddar cheese, avocado, jalapeño and chipotle sauce

200غرام من الدجاج مع جبن التشيدار ، أفوكادو ، الفلفل ، صلصة شيبوتل 

Big Beef Burger    130 برغر لحم البقر
200g black angus beef with Swiss cheese ,tomatoes, gherkins and bbq sauce

200غرام من لحم بقر ا�نجوس مع الجبن السويسري ، طماطم ، خيار ، صلصة باربيكيو 

جميع انواع الساندويشات و البرغر تقدم مع البطاطس المقلّية و السلطة الخضراء 
All sandwiches and burgers are served with homemade chips and side greens salad 

from 12pm to 11pm
من 12 ظهرا الى 11 مساء



قائمة طعام  مقهى مورانو
Café Murano Dining Menu

Pasta       الباســتا
Your choice of penne, spaghetti or tagliatelle

إختياركم من البيني ، سباغيتي ، تالياتيلي

Bolognese    95 بولونيز
Tomato meat sauce, basil, parmesan
طماطم مع اللحم ، الريحان ، جبنة البارمزان

Arrabiata    95      أرابياتا
Vine ripe tomatoes, buffalo mozzarella, fine olive oil, balsamic, basil

الطماطم ، جبنة موزاريال الجاموس ، زيت الزيتون ، بلسميك ، الريحان

Mushroom & Chicken   130   الفطر مع الدجاج
Creamy mushroom sauce with chicken supreme

صلصة كريمة الفطر مع الدجاج

Fruits         الفاكهــة

Seasonal Fruits    75 الفاكهة الموسمية
Sliced fresh fruits and berries

قطع الفاكهة مع التوت

يرجى اعالمنا اذا كان لديكم أي حساسية أو حمية غذائية  |  جميع ا�سعار بالريال القطري
Please inform us of any food allergies or dietary concerns  |  All prices are in Qatari Riyals.

نباتي
Vegetarian

صّحي
Healthy

from 12pm to 11pm
من 12 ظهرا الى 11 مساء












