
Homemade Energy Bar Price السعر ل�ة �

�

� ل�ح الطاقة - صناعة م
Pistachio & dark chocolate QAR 7 ٧ ر.ق وكوالته الدا�نة لفستق والش
5 Grain & local dates QAR 7 ٧ ر.ق خمس حبوب تمر مح��
Apricot, cashew & chia QAR 7 ٧ ر.ق المشمش وال�اجو والش�ا
Pumpkin seed & cranberry QAR 7 ٧ ر.ق ي �� � والتوت ال �ذور ال�قط��

Fresh Bakes زج � طا خ��
Plain Croissant QAR 6 ٦ ر.ق كرواسون
Cheese Croissant QAR 6 ٦ ر.ق � كرواسون �الج��
Chocolate Muffin QAR 6 ٦ ر.ق ة �الشكوالته �� كعكة صغ
Mix Fruit Muffin QAR 6 ٦ ر.ق ة �الفوا�ة �� كعكه صغ
Banana Bread slice QAR 6 ٦ ر.ق � �الموز �حة خ��

�

�

Granola Jars رار رانوال ج ج
Blueberry & pistachio QAR 12 ١٢ ر.ق توت والفستق
Mixed berry & crushed peanut 
granola QAR 12 ١٢ ر.ق �

رانوال �الفول السودا�� وت مش�ل و ج

Latte honey & Greek yogurt oatmeal 
Jar QAR 12 ١٢ ر.ق ��ادي و الشوفان الت�ه �العسل وال

Sandwiches السندو�شات
Turkey ham & cheese in brown 
bread QAR 14 ١٤ ر.ق � � الب�� � الخ��

و جبنة ��
�
لحم الد�ك الرو�

Cucumber & Zaatar Labneh in 
multicereal bread QAR 14 ١٤ ر.ق � � الخ��

خ�ار وزع�� ولبنة ��

Salads سلطة
Mix veggie QAR 18 ١٨ ر.ق وات مش�له

�

خ�
Chicken & Rocca leaves QAR 18 ١٨ ر.ق جاج و أوراق الرو�ا
Mediterranean 3 bean salad with 
shrimps 20 QAR ٢٠ ر.ق سلطة فاصول�اء ال�حر األب�ض المتوسط 

الثالثة

Popcorn الفشار
Salt and Butter QAR 20 ٢٠ ر.ق ��دة الملح وال
French cheese QAR 20 ٢٠ ر.ق ر�س�ة جبنة ف
Diet Seasalt QAR 25 ٢٥ ر. ق الت � �� دا�ت س
Diet Oreo QAR 25 ٢٥ ر. ق حم�ة أور�و
Diet Caramel QAR 25 ٢٥ ر. ق رام�ل حم�ة ك
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العصائر
QAR 12 ١٢ ر.ق الموز والعسل
QAR 12 ١٢ ر.ق �

� اليونا�� وج والل�� زد لتوت الم
QAR 10 ١٠ ر.ق وكوالتة حل�ب بنكهه الش

QAR 10 ١٠ ر.ق راولة والفستق حل�ب بنكهة الف

شاي

QAR 10 ١٠ ر.ق وع  � � األحمر (شاي أحمر م�� شاي ال�اسم��
( � � مع ال�اسم�� ال�افي��

QAR 10 ١٠ ر.ق  مع التوت)

�

شاي نادي بولو (الشاي األخ�
QAR 10

١٠ ر.ق يونان فوب (الشاي األسود العادي)

QAR 10 ١٠ ر.ق ( �
كومبتوار د�س إنديز شاي (ماساال ��

QAR 10 ١٠ ر.ق �اين دي روز�ز ( شاي أسود مع الروز )

Smoothies
Banana & honey
Double berry & Greek yogurt 
Flavoured Milk - Chocolate 
Flavoured Milk - Strawberry & 
Pistachio

Premium Tea
Red Jasmine Tea (Decaffeinated 
Red tea with Jasmine)
Polo Club Tea (Green tea with 
Berries)
Yunnan FOP  (Plain Black Tea) 
Comptoir Des Indes Tea (Masala 
Tea)
Bain de Roses Tea (Black tea with 
roses)

Water QAR 3 ٣ ر.ق ماء


	Sheet2

