
Indulge in the selection of our best signature dishes 
prepared with the highest health and safety standards.

استمتع بإختيار أفضل ا�طباق
الصحية المميزة و المحضرة بعناية.

* Active 24 hours

              974 4445 0000 * 
             974 5505 9901 *,  974 5528 4745 *

          Geraldine.Sosa@theluxurycollectionhotels.com

Take away or delivery
at your door step?



Soft roll bun ½ kg
كعكة رول

Danish pastry
معجنات من الدنمارك

Croissant
كروسان

Rocher
روشية

Pain au chocolate
خبز بالشوكالتة

Multi grain sourdough
خبز بالحبوب المشكلة

Sourdough
خبز مخمر

Baguette
رغيف فرنسي

مخبوزات
BAKERY

30

15

15

18

Sushi, maki & sashimi platter
سوشي, ماكي, ساشيمي

Nasi goreng, chicken satay
ناسي جورينج, دجاج ساتاي

Prawn green curry, jasmine rice
جمبري مع الكاري ا�خضر, أرز الياسمين

Steamed fish, superior soya
سمك على البخار, فول الصويا

125

95

115

125

Chicken noodle soup
شوربة الدجاج بالشعرية

Seafood tom yum soup
شوربة توم يام البحرية

Fried Vietnamese spring roll
سبرينغ رول الخضار الفيتنامية

Dim sum basket
سلة ديم سوم

من و الى الشرق
EAST IS EAST

35

35

45

95

15

15

25

25
Butter chicken
دجاج بالزبدة

Lamb biryani
برياني اللحم

Chicken biryani
برياني الدجاج

Mix Tandoori Box (sharing)
Lamb seekh, malai prawn, chicken & vegetable
تندوري مشكل ( للمشاركة)
لحم, جمبري ماالي, دجاج و خضار

Dal makhani
Black lentil stewed with butter & cream
دال مكني
عدس أسود مع زبدة و كريمة

Vegetable masala
Seasonal veg cooked in spicy gravy
خضار مساال
خضار موسمية بالمرق الحار

ليالي هندية
INDIAN NIGHT OUT

89

106

89

175

65

65

All main courses are served with assorted 
tandoor bread, tandoori naan, garlic naan, 
lacha paratha
 يتم تقديم جميع ا�طباق مع تشكيلة من خبز
التندوري, نان التندوري, نان بالثوم, التشا براتا

Shrimp
الروبيان 

Confit duck
بطة كونفيه

Short rib
ا�ضلع

Fried chicken
دجاج مقلي

تاكوباو
TACO BAO

Beef
اللحم

95

85

85

80

85



Um ali
أم علي

Super chocolate eclairs
ايكلير الشوكالتة

Cheese cake pomme grenade
شيزكيك الرمان

Saint honore, strawberries and rose
ساينت اونور بالفراولة و الورد

حلويات
SWEET TOUCH 35

Double layer chocolate cake,
raspberry & pistachio
سبرينغ رول الخضار الفيتنامية

Classic tiramisu - grandmother
recipes
تيراميسو كالسيك - وصفة الجدة

NY cheese cake
شيزكيك نيويورك

Paula chocolate cake
كيك شوكوالتة باوال

Tiramisu cake
كيك التيراميسو

Seasonal fruit cake
كيك الفواكة الموسمية

كيك 1كغ
CAKES - 1KG 250

Birthday: kids superhero, cars, movie,  
shapes & messages (tailor made)
أعياد الميالد: البطل الخارق ل¬طفال, سيارات,
رسائل ( حسب الطلب)

Themed: wishes, farewell, festival,
proposal, birthday
حسب المناسبة: تهنئة, وداع, أحتفال, أعياد ميالد

Specialty: wedding, engagement,
anniversary & party
مناسبات خاصة : أعراس, خطوبة, ذكرى سنوية

كيك المصمم
DESIGNER CAKES

400 /per kg

American red velvet cake
كيك ريدفيلفت االمريكية

Carrot cake
كيك الجزر

Flan parisians
كيك الجزر

The Queen: Pizza margherita, 
bu�alo mozzarella & basil
ذا كوين: بيتزا مارغريتا, موزريال بوفلو
مع ريح

Green: Burrata, rucola, pine nuts & 
spirulina dressing
جرين: بوراتا, جرجير, صنوبر, صلصة
سبيرولينا

White: quattro formaggi, taleggio,
gorgonzola, mozzarella & parmigiana
وايت: 4 أنواع جبن

Red: marinara, garlic tomato, 
anchovies & parsley
ريد: مارينارا, ثوم, بندورة, انشوجه, بقدونس

البيتزا المميزة
UNEXPECTED PIZZA

Black: Squid, avocado & spicy tomato
بالك: حبار , افوكادو, بندورة حارة

70

70

90

60

70

أفالم, أشكال و



Pumpkin tortelloni
Sage, butter, amarelli licorice

تورتيلوني القرع
مرمية, زبدة, اماريلي عرق السوس

Gnocchi alla carbonara
Crispy duck speck carbonara sauce

كاربونارا جنوكتشي
بط مقرمش بصلصة الكاربونارا

Fettuccine quattro formaggi and tru�e
Pecorino crust, quattro formaggi sauce,black tru�e oil

فيتوتشيني ا�جبان ا�ربعة مع الكمأ
قشرة بيكورينو, ا�جبان ا�ربعة, زيت الكمأ ا�سود

75

85

105

Fagottello lasagna bolognese
Spinach cream, nutmeg sauce

كاربونارا جنوكتشي
الزانيا فاجيتيلو بولونيز

Focaccia rustica
Mozzarella, rocca salad, basil oil airloom tomato

فوكاتشيا ريفية
موزوريال, سلطة جرجير, زيت الريحان و البندورة

95

70


