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11 11Cold Appetizers

A variety of the following:
Halloumi Cheese Salad
Eggplant with tahina & cumin
Courgette Mutabal
Hummus
Yasmine Palace Fattoush with 
eggplant & tahina sauce
Yasmine Palace Taboula with 
pomegranate

تشكيلة مما يلي :
سلطة جبنة احللوم

باذجنان الطحينة والكمون
متبل كوسا

حمص
فتوش قصر الياسمني مع الباذجنان 

املقلي وصلصة الطحينة
تبولة قصر الياسمني املميزة مع 

الرمان 
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11 11Hot Appetizers

A variety of the following:
Madroba
Meat harish
Meat Jareesh
Meat samosa
Cheese samosa
Potato, garlic, coriander & 
lemon sauce
Chicken liver onion with pine 
nuts & pomegranate molasses

تشكيلة مما يلي :
مضروبة

هريس حلم
جريش

سموسة حلم
سموسة جنب
بطاطا حرة

كبدة دجاج مع البصل والصنوبر 
بدبس الرمان





11 11Main Course

Delicious Meat Tharid
served in traditional Qatari 
style

ثريد اللحم الشهي
على الطريقة القطرية 

Chicken Majboos  مجبوس الدجاج اللذيذ

Hamour Fish Biryani
with vegetable sauce

برياني سمك الهامور
مع صالونة اخلضار





11 11Dessert

A selection of Qatari 
dessert
Aseeda with saffron & 
cardamom mixed nuts
Balalit
Delicous dates cookie with 
cardamom, pistachio & roasted 
cashew nuts

تشكيلة لذيذة من احللويات 
القطرية

عصيدة  بالهيل والزعفران مع 
املكسرات الفاخرة  

بالليط مع البيض بالزعفران
معمول التمر اللذيذ  بالهيل 
والفستق مع الكاجو احملمص





11 11Drinks

A variety of the following:
Sulaimani tea
Karak tea
Arabic coffee Dallah with 
saffron & cardamom
Filtered coffee
Fresh juice & cocktails 
(orange, lemon mint, fruit 
cocktail)
Mineral water
Soft drinks

تشكيلة مما يلي :
شاي سليماني

شاي كرك
دلة قهوة عربية بالهيل والزعفران

قهوة مفلترة
عصير وكوكتيل فواكة طازج               

) برتقال ٫ ليمون نعناع ٫ كوكتيل 
فواكة مشكلة ( 

مياه معدنية
مشروبات غازية
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Thank You


