
MAIN MENU



Discover the Palace



About us
Yasmine Palace occupies the 
finest spot in The Pearl. In this 
fantasy and grandest space in 
town, the past merges with 
the present and the epitome of 
authentic Arab architecture is 
found.
The beauty of Yasmine Palace, 
the most luxurious multiple 
restaurant complex in Doha, lies 
in its ingenuity. Its whispering 
walls relate the story of our 
mighty historic figures brought 
together by the love of jasmine 
in the Palace.
With its warm and pleasant 
ambiance, find the joy in every 
corner. Its magical beauty is 
engraved on the surface of the 
walls.
Yasmine Palace is inspired 
by authentic Arab culture 
and civilization. It serves 
Andalusian-inspired dishes 
which revolve around a 
passion for jasmine. Its cooking 
philosophy – its ingredients, 
taste and presentation – only 
add to a refined exquisite 
experience in the Palace.
Join us in an interesting tasteful 
journey. For as long as you love 
Jasmine, there is nothing you 
cannot find.
Your love for Jasmine is sending 
you a call. Do not leave it 
unanswered!

Marhaba!





عن قصر اليامسني
يقع قصر الياسمني يف أرقى بقعة يف 

اللؤلؤة.
 يف هذا الفضاء اخليالي واألروع من 

مدينة الدوحة 
، يلتقي املاضي واحلاضر ليعانقان بهاء 

الفن املعماري العربي األصيل.
من سحراخليال وأصالةالتاريخ العريق 

، يكمن  سر جمال هذا القصر  ،  انه 
مجمع املطاعم الفاخرة يف الدوحة 
، الذي يتسم بهذه البراعة واألناقة 

واجلمال. 
 تروي جدرانه حكاية شخصياتنا 

التاريخية العظيمة التي تالقت يف 
جنبات وزوايا هذاالقصر.

مع أجواء دافئة وممتعة ،جتد البهجة 
والفرح  يف كل ركن من اركانه. وسحر 
جماله منقوش على أسطح جدرانه.

  فخامة قصر الياسمني مستوحاة من 
الثقافة واحلضارة العربية األصيلة 

املنثورة يف أصقاع األرض

 هنا جتدون األطباق املستوحاة من 
االطباق العربية األصيلة

ممزوجة بعراقة األندلس التي حتكي 
حكايا حٍب وعبٍق للياسمني. 

 طريقة طهيها - مكوناتها و طعمها 
و أسلوب  تقدميها - كل ذلك يضيف الى 

زيارتك  مذاقًا ال مثيل له .

انضم إلينا يف رحلة ممتعة ولذيذة. 

مادمت مغرمًا بالياسمني فكل شيئ متاح 

هو حب ولقاء ال يكتمل اال بكم 

أهال بك
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مرحبا
Welcome
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الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

حمص 37 ر.ق

حمص قصر الياسمني 39 ر.ق

متبل 37 ر.ق

متبل قصر الياسمني 39 ر.ق

متبل شمندر 37 ر.ق

باباغنوج 35 ر.ق HC

مسقعة الباذجنان 35 ر.ق

مسقعة قصر الياسمني 39 ر.ق

كبة نية 60 ر.ق

سبانخ بالزيت 35 ر.ق HC

يالنجي ) ورق عنب ( 39 ر.ق

محمرة 35 ر.ق

35 ر.ق بامية بالزيت

115 ر.ق طبق اجبان عربية 
وغربية مشكلة

165 ر.ق صينية مقبالت مشكلة  
) شخصني (

البارد: حمص، متبل، تبولة، فتوش، محمرة، باباغنوج، 
مسقعة،  سبانخ، شمندر، يالنجي. 

الساخن: ٢حبة كبة )دجاج/حلم(. ٢ حبة سمبوسك 
)جبنة/حلم(، ٢ سجق رول



Appetizersm



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Hummus 37 QR

Yasmine Palace 
Hummus

39 QR

Mutabal 37 QR

Yasmine Palace 
Mutabal

39 QR

Beetroot Mutabal 37 QR

Cold Appetizers

HC Baba Ghanouj 35 QR

Eggplant Musakaa 35 QR

Yasmine Palace 
Musakaa

39 QR

Raw Kebbeh 60 QR

HC Spinach with 
olive oil

35 QR

Yalenji 
( vine leaves )

39 QR

Muhamara 35 QR

Okra with olive oil 35 QR

Assorted Arabic & 
Continental
cheese platter

115 QR

Mixed Appetizer 
Tray ( serves 2 )
Cold: Hummus, Mutabal, Tabbouleh, 
Fattoush, Muhamara, Baba Ghanouj, 
Musakaa, Spinach, Beetroot, Yalenji
Hot: 2 pcs kebbeh (chicken / meat), 
2 pcs sambosek (cheese / meat), 2 
pcs sujok roll

165 QR





الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

تبولة كالسيكية 37 ر.ق HC

تبولة قصر الياسمني 40 ر.ق HC

فتوش كالسيك 40 ر.ق HC

فتوش قصر  45 ر.ق
الياسمني

سلطة جبنة حلوم 45 ر.ق

سلطة جرجير 37 ر.ق HC

سلطة زيتون 39 ر.ق

سلطة شرقية 35 ر.ق HC

سلطة فالفل 40 ر.ق

سلطة شاورما - دجاج  45 ر.ق
او حلم

سلطة شمندر 39 ر.ق HC

85 ر.ق سلطة الروبيان مع 
األفوكادو واجلوز

HC

سلطة يونانية  65 ر.ق HC

سلطة بطيخ وجبنة  65 ر.ق
حلوم مع اجلوز 

HC

سلطة الباذجنان مع جبنة  65 ر.ق
احللوم مع اجلوز و صوص البالسميك

HC

تبولة   الكينوا 65 ر.ق HC

سلطة سيزر مع الدجاج 75 ر.ق HC

سلطة سيزر مع الروبيان 95 ر.ق HC

سلطة   سيزر   مع   الساملون   85 ر.ق
 املشوي

HC
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Salads



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

HC Classic Tabbouleh 37 QR

HC Yasmine Palace 
Tabbouleh

40 QR

HC Classic Fattoush 40 QR

Yasmine Palace 
Fattoush

45 QR

Halloumi Cheese 
Salad

45 QR

HC Rocca Salad 37 QR

Olive Salad 39 QR

Salad

  Continental
        Salad

HC Oriental Salad 35 QR

Falafel Salad 40 QR

Shawerma Salad 
meat / chicken

45 QR

HC Beetroot Salad 39 QR

HC Caesar Salad with 
grilled Salmon

85 QR

HC Shrimp Salad with 
avocado and walnuts

85 QR

HC Greek Salad 65 QR

HC Halloumi Cheese 
and Watermelon 
salad with walnuts

65 QR

HC Eggplant and 
Halloumi Cheese
Salad with walnuts & 
balsamic dressing

65 QR

HC Quinoa 
Tabbouleh

65 QR

HC Chicken Caesar 
Salad

75 QR

HC Shrimp Caesar 
Salad

95 QR



Soups



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

Lentil Soup 35 QR

Creamy Mushroom 
Soup

39 QR

Creamy Chicken 
Soup

39 QR

Onion Soup 39 QR

Creamy Seafood 
Soup

50 QR

شوربة العدس 35 ر.ق

شوربة الفطر بالكرمية 39 ر.ق

شوربة الدجاج  39 ر.ق
بالكرمية

شوربة البصل 39 ر.ق

شوربة  املأكوالت  50 ر.ق
البحرية 

Soups

الشوربات
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الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

بطاطا مقلية 35 ر.ق
بطاطا قصر  59 ر.ق

الياسمني املقلية
بطاطا مطفاية 39 ر.ق MS

لفائف سجق 40 ر.ق

 45 ر.ق
فالفل ) 6 حبات (

كبدة دجاج قصر  55 ر.ق
الياسمني مع الكرمية

 45 ر.ق
كبدة دجاج مع دبس الرمان

سمبوسك حلمة  40 ر.ق
) 4 حبات (

سمبوسك جبنة  37 ر.ق
) 4 حبات (

حمص باللحمة 45 ر.ق
لفائف دجاج مسخن  40 ر.ق

) 6 حبات ( 

نقانق حلم مطفاية  45 ر.ق
باحلمض والثوم أو دبس رمان





الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

ديناميت شرميب 75 ر.ق
مع األرز

جوانح دجاج 45 ر.ق
مع صلصة الليمون والثوم

MS

جوانح دجاج مشوية 45 ر.ق
كبة مبرومة 55 ر.ق

باللحمة واملكسرات مع اللنب

كبة صاجية 55 ر.ق
محشوة باللحم واملكسرات

 45 ر.ق
كبة حلم مقلية ) 4 حبات (

كبة دجاج مقلية  40 ر.ق
) 4 حبات ( 

كبة مشوية) 2 حبة (  75 ر.ق
جبنة حلوم مشوية 45 ر.ق
كبة شاورما                85 ر.ق

) 2 حبة حلم او دجاج (

حمص بالشاورما       45 ر.ق
) حلم او دجاج (

مفركة بطاطا  40 ر.ق
باللحمة

HM

مفركة كوسا  40 ر.ق
باللحمة

HM

مفركة فطر باللحمة 40 ر.ق HM

بسطيلة الدجاج مع  55 ر.ق
اللوز والقرفة



Hot Appetizersm



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Hot Appetizers

French Fries 35 QR

Yasmine Palace 
Fried Potato

59 QR

MS Batata Mutafayeh 39 QR

Sujok Roll 40 QR

Falafel ( 6 pieces ) 45 QR

Yasmine Palace 
Chicken Liver 
with cream

55 QR

Chicken Liver with 
pomegranate molasses 

45 QR

Sambosek Meat         
( 4 pieces )

40 QR

Sambosek Cheese 
( 4 pieces ) 

37 QR

Hummus with 
Meat

45 QR

Chicken Musakhan 
Roll ( 6 pieces )

40 QR

Meat Sausage
with pomegranate sauce or garlic 
& lemon

45 QR



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Dynamite Shrimp
with rice

75 QR

MS Chicken Wings
with garlic and lemon sauce

45 QR

Grilled Chicken 
Wings

45 QR

Kebbeh 
Mabroumeh
meat with nuts & yogurt

55 QR

Kebbeh Sajieah
stuffed with meat & mixed nuts

55 QR

Fried Meat 
Kebbeh ( 4 pieces ) 

45 QR

Fried Chicken 
Kebbeh (4 pieces)

40 QR

Grilled Kebbeh 
(2 pieces)

75 QR

Kebbeh Shawerma 
(2 pieces,Chicken or Meat)

85 QR

Grilled Halloumi 
Cheese

45 QR

Hummus Shawerma 
meat or chicken

45 QR

HM Mufarrakeh 
Potatoes with meat

40 QR

HM Mufarrakeh 
Zucchini with meat

40 QR

HM Mufarrakeh 
Mushrooms with meat

40 QR

Chicken Pastilla with 
almond and cinnamon

55 QR
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الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

كباب حلبي 95 ر.ق HM

كباب ازمرلي باملكسرات  95 ر.ق
واجلبنة

كباب عنتبلي 95 ر.ق

كباب خشخاش 95 ر.ق HS

كباب بالكرز 95 ر.ق

كباب باذجنان 115 ر.ق

كباب هندي مع   95 ر.ق
الرز

كباب حلم اجلمل 110 ر.ق

شيش طاووق 95 ر.ق HC

كباب دجاج 95 ر.ق

كباب قصر  1٢5 ر.ق
الياسمني

بالباطرش الشهي

HM

كباب باللنب مع الرز 95 ر.ق HM

ريش مشوية 135 ر.ق

كفتة قصر  140 ر.ق
الياسمني الشهية

تقدم مشوية ومحشية باجلنب واخلضراوات 
مع الفطر واملكسرات

HM

طبق مشاوي مشكل  135 ر.ق
لشخص واحد

) ٢ سياخ كباب - 1 سيخ شقف 1 سيخ شيش 
طاووق 1 كباب دجاج  (

HM



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

روبيان تايجر  195 ر.ق
مشوي مع أرز 

بالزعفران

HM

شقف متبلة 95 ر.ق

عرايس ماريا 55 ر.ق

توشكا 60 ر.ق

حلمة بالصينية مع   90 ر.ق
الطحينة

حلمة بالصينية مع   90 ر.ق
البندورة

فريكة باللحم مع   115 ر.ق
البازالء واملكسرات

فريكة بالدجاج  مع   95 ر.ق
البازالء واملكسرات

مقلوبة باذجنان   105 ر.ق
باللحمة

مقلوبة باذجنان  95 ر.ق
بالدجاج



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

برياني دجاج   95 ر.ق

برياني حلم  110ر.ق

غوزي حلم مع االرز  145 ر.ق

دجاج بالكاجو  95 ر.ق HM

صحن شاورما   85 ر.ق
)حلم أو دجاج(

منزلة باذجنان  85 ر.ق
) باذجنان مطبوخ مع اللحم وصلصة 

الطماطم( 
 يقدم مع األرز

أوزي اللحم مع   95 ر.ق
البازالء واملكسرات

يقدم مع اللنب )2 حبة ( 

HM

خرشوف / ارضي   105 ر.ق
شوكي قصر 

الياسمني.
باللحمة مع اجلبنة وصلصة الكرمية الشهية 

يقدم مع األرز

كبة لبنية 95 ر.ق



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

دجاج كامل مشوي   95 ر.ق
على الفحم

HC

فخارة حلمة مع   1٢5 ر.ق
اخلضار بالفرن

تقدم مع الرز

HM

فخارة ورق عنب  130 ر.ق
مع حلم الضأن بالفرن

فخارة مسخن   115 ر.ق
دجاج بالفرن

منسف حلم مع لنب   135 ر.ق
اجلميد

شيش برك  95 ر.ق
) رقائق عجني محشوة باللحم والصنوبر 

تقدم مع صلصة اللنب املطبوخ مع 
الكزبرة والثوم (

فتة باذجنان  85 ر.ق
باللحم

فتة شاورما ) حلم أو دجاج ( 85 ر.ق

كوسكوسي  باللحم   1٢5 ر.ق
واخلضار



Main Dishes 
and BBQ



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Main dishes and BBQ

HM Kebab Halabi 95 QR

Kebab Azmerli      
with cheese and nuts

95 QR

Kebab Antabli 95 QR

HS Kebab Khishkash 95 QR

Kebab with cherries 
and cherry sauce

95 QR

Kebab with
eggplant

115 QR

Kebab Hindi With 
Rice

95 QR

Camel Meat Kebab 110 QR

HC Shish Taouk 95 QR

Chicken Kebab 95 QR

HM Yasmine Palace 
Kebab
with Batersh

125 QR



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

HM Mixed Grill    (serves 1) 
( 2 kebab skewers, 1 Lamb Cubes 
skewer & 1 shish taouk skewer & 1 
chicken skewer )

135 QR

HM Grilled Tiger 
Shrimps
with safron rice

195 QR

Marinated Lamb 
Cubes

95 QR

Maria Arayes 55 QR

Toushka 
Maria Arayes with cheese

60 QR

Lahmeh Bel-Seniya
with Tahina

90 QR

Lahmeh Bel-Seniya
with Tomato

90 QR

Meat Freekeh with green 
peas and nuts

115 QR

HM Kebab with Yogurt 
and Rice

95 QR

Grilled Lamb 
Chops

135 QR

HM Yasmine Palace 
Kufta 
( Grilled lamb kufta stuffed with 
cheese, vegetables, mushrooms & nuts)

140 QR



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Yasmine Palace 
Artichoke stuffed 
with meat / cheese
with delicious creamy sauce

105 QR

Kebbeh labaniyeh 95 QR

Chicken Biryani 95 QR

Meat Biryani 110 QR

Ghouzi Lahem with 
Rice

145 QR

HM Chicken with 
Cashew Nuts

95 QR

Meat or Chicken 
Shawerma Plate

85 QR

Eggplant Monazalet
(Baked eggplant with meat & tomato 
sauce served with rice )

85 QR

Chicken Freekeh with 
green peas and nuts

95 QR

Makloba Eggplant 
with Meat

105 QR

Makloba Eggplant 
with Chicken

95 QR



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

HM Auzi Lahem 
with green peas and nuts served with 
yogurt ( 2 pieces )

95 QR

HC Charcoal Grilled 
Whole Chicken

95 QR

HM Oven Clay Lamb 
Meat
with vegetables served with rice

125 QR

Oven Clay Vine 
Leaves and Lamb Chops

130 QR

Oven Clay Chicken 
Musakhan

115 QR

Mansaf Lahem with 
Jameed

135 QR

Shish Burak 
(stuffed dough with meat & pine 
nuts served with yogurt & coriander 
garlic sauce )

95 QR

Eggplant Fatteh 
with meat

85 QR

Fatteh Shawerma       
( meat or chicken )

85 QR

Couscous with meat 
and vegetables

125 QR



m



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

سموسة دجاج ) 4 حبات ( 38 ر.ق

سموسة خضار ) 4 حبات (  35 ر.ق

سموسة حلم ) 4 حبات (  40 ر.ق

سموسة جنب  ) 4 حبات (  35 ر.ق

هريس حلم  60 ر.ق

مجبوس دجاج مع   85 ر.ق
الصالونة

مجبوس حلم  95 ر.ق

مرقوق حلم  95 ر.ق

برياني روبيان مع   165 ر.ق
الصالونة

برياني هامور مع   145 ر.ق
الصالونة

جاهزية تامة لتبلية كافة الطلبات اخلاصة بطهي اخلواريف واملناسف 
واحللويات بأنواعها 

يرجى الطلب قبل ٢4 ساعة



Qatari & Arabian 
Gulf Dishes



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Chicken samosa 
( 4 pieces )

38 QR

Vegetable samosa 
( 4 pieces ) 

35 QR

Meat samosa ( 4 pieces ) 40 QR

Cheese samosa         
( 4 pieces )

35 QR

Qatari & Arabian Gulf 
Dishes

Harees Meat 60 QR

Majboos Chicken 
with Salona

85 QR

Meat Majboos 95 QR

Meat Margouk 95 QR

Biryani Shrimp 
with Salona

165 QR

Biryani Hamour 
with Salona

145 QR

We undertake special orders including whole Lamb Ouzi with rice, Meat 
Mansaf and a full range of Arabic and Oriental Sweets. 

Kindly Note: We would require a 24 hour advance booking



m



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

سلطانة مشاوي قصر  750 ر.ق
الياسمني  )5 أشخاص(

تشكيلة مشاوي قصر الياسمني الغنية
) 5 حبات ريش - 5 سياخ كباب - 5 سيخ شيش طاووق 

- 5 جوانح دجاج 5 سياخ شقف - توشكا (
 مع الرز والبطاطا املقلية وصلصة الثوم

HM

بحرية قصر الياسمني     980 ر.ق
) 6 أشخاص (

تشكيلة غنية من املأكوالت البحرية
) صدف البحر - أم الروبيان - حبار - روبيان - سمك 

سلمون - سمك هامور - سلطعون البحر  (
تقدم مع األرز الشهي وتشكيلة من الصلصات

HM

بحرية قصر الياسمني     450 ر.ق
)شخصني( 

تشكيلة غنية من املأكوالت البحرية
)صدف البحر - أم الروبيان - حبار - روبيان - سمك 

هامور - سلطعون البحر( تقدم مع األرز الشهي 
وتشكيلة  من الصلصات

HM

بقشة حلم قصر  550 ر.ق
الياسمني   ) 6 أشخاص (

موزات حلم الضأن مع األرز املفلفل والزبيب تقدم 
مع اللنب بالرمان

بقشة دجاج قصر  450 ر.ق
الياسمني   ) 6 أشخاص (

قطع صدور حلم الدجاج مع األرز املفلفل والزبيب 
تقدم مع اللنب بالرمان

بقشة قصر الياسمني  775 ر.ق
باملأكوالت البحرية   

)6 أشخاص( 
 تشكيلة مأكوالت بحرية غنية مع األرز املفلفل

وليمة محشي ورق  650 ر.ق
العنب   ) 6 أشخاص (

مع حلم غنم



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

وليمة غوزي حلم      675 ر.ق
) 6 أشخاص (

مع األرز

وليمة فريكة باللحم     650 ر.ق
) 6 أشخاص (

مع البازالء واملكسرات وسلطة لنب بخيار

وليمة فريكة  550 ر.ق
بالدجاج     ) 6 أشخاص (

مع البازالء واملكسرات وسلطة لنب بخيار

وليمة كوسكوسي       650 ر.ق
) 6 أشخاص (

باللحم واخلضار

وليمة مقلوبة باذجنان  5٢5 ر.ق
حلم   ) 6 أشخاص ( 

وليمة مقلوبة باذجنان  475 ر.ق
دجاج   ) 6 أشخاص (

وليمة منسف حلم       675 ر.ق
) 6 أشخاص (

مع لنب اجلميد

وليمة برياني دجاج       550 ر.ق
) 6 أشخاص ( 

وليمة برياني حلم       650 ر.ق
) 6 أشخاص (

وليمة برياني باملأكوالت  750 ر.ق
البحرية   ) 6 أشخاص (



m Yasmine Palace 
Feasts



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

HM Yasmine Palace 
Sultana   (serves 5)
Assorted Mixed Grill
( 5 lamb chops , 5 kebab skewers , 5 
Lamb Cubes skewers toshka , 5 shish 
taouk skewers ,    5 chicken wings ) 
served with rice / French fries and garlic 
sauce

750 QR

HM Bahriyah Yasmine 
Palace   (serves 6)
Assorted Grilled Seafood 
( Lobster, Crab, Seashells, Shrimp, 
Calamari, Hamour & Salmon ) served 
with rice and assorted sauces

980 QR

HM Bahriyah Yasmine 
Palace   (serves 2)
Assorted Grilled Seafood  
( Lobster, Crab, Seashells, Shrimp, 
Calamari, Hamour Salmon ) served with 
rice and assorted sauces

450 QR

Yasmine Palace Lamb 
Buksha  (serves 6)
Lamb chunks with flavored rice and raisins 
served with pomegranate yogurt

550 QR

Yasmine Palace Chicken 
Buksha   (serves 6)
Sliced chicken breast fillet with flavored 
rice and raisins served with pomegranate 
yogurt

450 QR

Yasmine Palace Seafood 
Buksha   (serves 6)
Assorted Mixed seafood with flavored rice

775 QR

Warak Enab Feast      
( serves 6 ) 
and Lamb meat

650 QR

Ghouzi Lahem 
Feast    
( serves 6 )with Rice

675 QR

Yasmine Palace 
Feasts



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Meat Freekeh Feast     
( serves 6 )
with green peas and nuts served with 
yogurt cucumber salad

650 QR

Chicken Freekeh 
Feast      ( serves 6 )
with green peas and nuts served with 
yogurt cucumber salad

550 QR

Couscous Feast        
( serves 6 )
with meat and vegetables

650 QR

Meat Makloba Feast                 
( serves 6 ) 
with eggplant

525 QR

Chicken Makloba 
Feast        
( serves 6 ) 
with eggplant

475 QR

Mansaf Lahem 
Feast     
( serves 6 )
with Jameed  

675 QR

Chicken Biryani 
Feast      
( serves 6 )

550 QR

Meat Biryani Feast     
( serves 6 )

650 QR

Seafood Biryani 
Feast     
( serves 6 )

750 QR



m



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

فيليه حلم بقري  165 ر.ق
مشوي مع اختيارك من صلصلة الفلفل األسود 

أو صلصة الفطر

HC

باستا فيتوتشيني   85 ر.ق
الفريدو 

بيني باستا اربياتا  70 ر.ق
مع صوص الطماطم

ريزوتو دجاج مع   75 ر.ق
الفطر

1٢5 ر.ق ريزوتو مع الروبيان

همبرغر دجاج قصر   95 ر.ق
الياسمني 

تقدم مع بطاطا مقلية وسلطة كولسلو

همبرغر حلم قصر   95 ر.ق
الياسمني 

تقدم مع بطاطا مقلية وسلطة كولسلو

صدر دجاج مشوي    115 ر.ق
مع خضار مطهية على البخار

HC

فيليه سمك الهامور   140 ر.ق
مشوي او على البخار 

مع خضار مطهية على البخار

HC

فيليه سمك السلمون   165 ر.ق
املشوي

مع خضار مطهية على البخار

HC

أيس كرمي خالية من   45 ر.ق
السكر مع احمللي ستيفيا

بطعمات   متعددة   



Continental 
Main Course



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Continental 
Main Course

HC Grilled Beef Fillet
with your choice of black pepper sauce 
or mushroom sauce

165 QR

Pasta Fettuccine 
Alfredo

85 QR

Pasta Penne 
Arabiatta
with tomato sauce

70 QR

Chicken and 
Mushroom Risotto

75 QR

Shrimp Risotto 125 QR

Yasmine Palace 
Chicken Burger
served with French Fries and Coleslaw

95 QR

Yasmine Palace 
Beef Burger
served with French Fries and Coleslaw

95 QR

HC Grilled Chicken 
Breast
with steamed vegetables

115 QR

HC Steamed or Grilled 
Hamour Fillet
with steamed vegetables

140 QR

HC Grilled Salmon 
Fillet 
with steamed vegetables

165 QR

HC Sugar Free Ice 
cream with Stevia, 
in a variety of flavours

45QR

Healthy Food Corner



m



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

فطاير سبانخ ) 5 حبات (   45 ر.ق 
فطاير باجلبنة ) 5 حبات (  45 ر.ق
فطاير باللحمة ) 5 حبات (   48 ر.ق
حلم بعجني سادة أو بندورة  48 ر.ق
صفيحة بالطماطم  48 ر.ق

أو دبس رمان

منقوشة جبنة  45 ر.ق
منقوشة زعتر وجبنة  45 ر.ق
منقوشة زعتر  40 ر.ق
منقوشة سجق مع   48 ر.ق

اجلبنة
بيتزا مارغاريتا  50 ر.ق

بيتزا هاوايان  65 ر.ق
مع األناناس وحلمة البيبروني

بيتزا الدجاج مع   70 ر.ق
صوص الباربكيو

) دجاج - بصل - فطر - فلفل أخضر - 
صوص باربكيو (

بيتزا الفصول   60 ر.ق
األربعة

) فطر - فلفل أخضر - كوسا - بصل - 
زيتون أسود (

بيتزا سوبر سوبرمي 70 ر.ق
) حلم - فطر - بصل - فلفل أخضر - صلصة 

سوبرمي (



Yasmine Palace 
Bakery



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Spinach Fatayer         
( 5 pieces )

45 QR

Cheese Fatayer           
( 5 pieces )

45 QR

Meat Fatayer ( 5 pieces ) 48 QR

Lahem Bel-Ajeen 
plain or with tomato

48 QR

Meat Safiha
with tomato or pomegranate molasses

48 QR

Cheese Pie ( Mankoshe ) 45 QR

Zatar & Cheese Pie 
( Mankoshe )

45 QR

Zatar Pie ( Mankoshe ) 40 QR

Cheese & Sujok Pie 
( Mankoshe )

48 QR

Pizza Margarita 50 QR

Hawaiian Pizza
Pineapple & beef pepperoni

65 QR

Chicken Pizza with 
BBQ Sauce
Seasoned grilled chicken, onion, 
mushrooms, green pepper, BBQ sauce

70 QR

Four Seasons Pizza
Mushroom, green capsicum, courgette 
onion, black olive

60 QR

Pizza Super 
Supreme
Beef, mushroom, onion, green pepper 
supreme sauce 

70 QR

Yasmine Palace 
Bakery



Kids Meal
m

Your kids will enjoy visiting 
the play area with interactive 
and fun games and treats of 
popcorn and candy

   ملتعة   أحبائنا   األطفال   ،   نقدم  
 البوب   كورن   والكوتون   كاندي  

 مجانا   يف   صالة   األلعاب  
 الترفيهية



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

دجاج ناغيت  55 ر.ق
ميني بيتزا  55 ر.ق
باستا مع صوص   55 ر.ق

الطماطم
ميني برغر ) 2 حبة (  50 ر.ق

 )حلم أو دجاج( 

هوت دوغ )3 حبات(  50 ر.ق
أيس كرمي  30 ر.ق

3 سكووب صغيرة من اختيارك 
)املاجنو ، الفانيليا ، الفراولة والشوكوالته(

جميع وجبات األطفال يقدم معها بطاطا مقلية وعصير طبيعي

Kids Meal

Chicken Nuggets 55 QR

Mini Pizza 55 QR

Pasta with tomato 
sauce

55 QR

Mini Burger
 ( 2 pieces ) Beef or Chicken

50 QR

Hot Dog ( 3 pieces ) 50 QR

Ice Cream
3 mini Scoops of your choice (Mango,
Vanilla, Strawberry and Chocolate)

30 QR

All kids meals are served with French fries and 
fresh juice

We are delighted to treat kids with Complimentary
Popcorn and Cotton Candy everyday from 12:00
noon to 12:00 midnight.

يسعدنا أن نقدم ألطفالنا األعزاء ، البوب كورن والكوتون
كاندي مجاًنا، يومًيا من الساعة 1٢:00 ظهًرا وحتى 1٢:00 ليال



m



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

مبرومة بالقشطة  50 ر.ق

أندلسية بالقشطة  50 ر.ق

مهلبية  35 ر.ق

أرز باحلليب  35 ر.ق

حلوى قصر   45 ر.ق
الياسمني

غريبة بالقشطة  40 ر.ق

كنافة باجلنب ) ناعمة   45 ر.ق
أو خشنة (

HM

كنافة بالقشطة )   45 ر.ق
ناعمة أو خشنة (

زنود الست  40 ر.ق

وربات بالفستق  40 ر.ق

وردات بالقشطة  40 ر.ق

أم علي  40 ر.ق

عيش السرايا  40 ر.ق

حالوة اجلنب   45 ر.ق
بالقشطة

HM

مدلوقة  40 ر.ق

سلطة فواكه  45 ر.ق HC

منورة بالقشطة  45 ر.ق

قشطة وعسل قصر   50 ر.ق
الياسمني



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

هريسة بالقشطة   45 ر.ق
)بسبو سة ( 

بقالوة مع أيس كرمي  45 ر.ق

كنافة خشنة مع   45 ر.ق
اآليس كرمي

آيس كرمي قصر   45 ر.ق
الياسمني 

آيس كرمي عربي مع   50 ر.ق
الفستق  والكوتون 

كاندي
آيس كرمي  45 ر.ق

3 سكووب من اختيارك 
)املاجنو ، الفانيليا ،الفراولة والشوكوالته(

كرات من اآليس كرمي   45 ر.ق
اخلالية من السكر 

) محلي استيفيا ( بنكهات متنوعة

صحن حلويات   150 ر.ق
شرقية مشكل

) اربع أشخاص (

فواكه موسمية  150 ر.ق
) اربع اشخاص (

HC

صحن فواكه  ) لشخصني (  60 ر.ق HC

عصيدة مع الهيل   40 ر.ق
واملكسرات

لقيمات ) سادة / دبس التمر(  40 ر.ق

تشوكليت مولنت كيك   45 ر.ق
مع اآليس كرمي

نوتيال دياليت   50 ر.ق
اختياركم من ـ)أوريو - لوتس 

- دايجيستيف (

تشكيلة من مكسرات    65 ر.ق
قصر الياسمني 

الفاخرة



Desserts & 
Sweets



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Mabromeh with 
Cream

50 QR

Andalusia with 
Cream

50 QR

Muhalabiya 35 QR

Rice Pudding 35 QR

Yasmine Palace 
Sweet

45 QR

Ghoriba with 
Cream

40 QR

HMKunafa with Cheese 
(rough or soft)

45 QR

Kunafa with Cream 
(rough or soft)

45 QR

Znoud al Sett 40 QR

Warbat with 
Pistachio

40 QR

Wardat with Cream 40 QR

Umm Ali 40 QR

Aish Al-Saraya 40 QR

HMHalawa Bel-Jeben 
with Cream

45 QR

Madloka 40 QR

HC Fruit Salad 45 QR

Namura With 
Cream

45 QR

Yasmine Palace 
Cream & Honey

50 QR

Desserts & Sweets



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Harissa with Cream 
(Basbousa)

45 QR

Baklava with Ice 
Cream

45 QR

Kunafa with Ice 
Cream

45 QR

Yasmine Palace Ice 
Cream Different flavoured 
Scoops topped with
nuts, Oreos and Lotus

45 QR

Arabic Ice Cream
with pistachio & cotton candy

50 QR

Ice Cream
3 Scoops of your choice (Mango,Vanilla,
Strawberry and Chocolate)

45 QR

HC Sugar Free Ice 
cream with Stevia, 
in a variety of flavours

45QR

Assorted Arabic 
Sweet Platter
( serves 4 )

150 QR

HC Seasonal Premium 
Fruits Platter
( serves 4 )

150 QR

HC Fruit Plate ( serves 2 ) 60 QR

Aseeda with 
Cardamom & Nuts

40 QR

Logaimat plain or with 
dates  molasses

40 QR

Chocolate Molten 
Cake with Ice cream

45 QR

Nutella Delight
your choice of Oreo / Lotus / Digestive

50 QR

Yasmine Palace 
Deluxe Mixed Nuts

65 QR



m



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

مياه معدنية صغير  ٢5 ر.ق 
500 مل

مياه معدنية كبير  30 ر.ق 
1 ليتر

مياه غازية  250  مل ٢0 ر.ق 

برتقال 37 ر.ق 
ليمون 37 ر.ق 
جزر  37 ر.ق 
اناناس 37 ر.ق 
بطيخ احمر   37 ر.ق 
رمان  45 ر.ق 
فراولة  40 ر.ق 
ماجنو 39 ر.ق 

٢8 ر.ق  مياه غازية  500 مل  

مشروبات غازية وصودا    ٢0 ر.ق 

٢8 ر.ق  مشروب الطاقة  
)ريدبول ( 



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

"سلطانية فواكه قصر   75 ر.ق 
الياسمني"

)موز / فريز / اناناس / كيوي / ماجنا 
مع الكيك والقشطة باملكسرات والعسل (

"غلي الند"  45 ر.ق 
)فراولة /مانغو/ برتقال (

HD

"هيلثي"  40 ر.ق 
) أناناس / برتقال / تفاح (

HC

"فيستا غرين"  40 ر.ق 
) أناناس / نعنع / ليمون (

"بيرل صن سيت"  40 ر.ق 
) برتقال / فراولة / موز (

رمان مع الفراولة  40 ر.ق  HC

"كالسيك موهيتو"  40 ر.ق

"تشارمينغ موهيتو   40 ر.ق
فراولة"

"ليمون نعناع"  40 ر.ق

"أكوامارين"  40 ر.ق
) صودا / بلوالغون /  ليمون / نعنع (



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

لنب سادة 35 ر.ق  HD

لنب مع التوت البري 37 ر.ق  HD

لنب بالرمان 37 ر.ق  HD

لنب بالفراولة  37 ر.ق  HD

لنب باملاجنو 37 ر.ق  HD

لنب بالكرز   37 ر.ق  HD

لنب بالنعناع 35 ر.ق  HD

ميلك شيك فانيال 38 ر.ق

ميلك شيك شوكوال 38 ر.ق

ميلك شيك فراولة 38 ر.ق

ميلك شيك موز 38 ر.ق

ميلك شيك تيراميسو 38 ر.ق

ميلك شيك تشيزكيك 38 ر.ق

ميلك شيك لوتس 38 ر.ق

ميلك شيك اوريو 38 ر.ق





Cold Beveragesسس



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Cold Beverage

Fresh Juices

Small Mineral Water 
500ml

25 QR

Large Mineral Water 
1l

30 QR

Sparkling Water 
250ml

20 QR

Sparkling Water 
500ml

28 QR

Soft Drinks / Soda 20 QR

Red Bull 28 QR

HD Orange 37 QR

HD Lemon 37 QR

HD Carrot 37 QR

HD Pineapple 37 QR

HD Watermelon 37 QR

HD Pomegranate 45 QR

Strawberry 40 QR

Mango 39 QR



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Fresh Cocktail

Refreshments

“Yٌasmine Palace Fruit 
Sultania”
Banana, Strawberry, Pineapple, Kiwi, Mango 
with cake, cream & nuts topped with honey

75 QR

HD "Gleeland”
Mango, Strawberry, Orange

45 QR

HC "Healthy”
Pineapple, Orange, Apple

40 QR

"Vista Green”
Pineapple, Mint, Lemon"

40 QR

“Pearl Sunset”
Orange, Strawberry, Banana

40 QR

HC Pomegranate 
Strawberry Mix

40 QR

"Classic Mojito” 40 QR

"Charming Strawberry 
Mojito”

40 QR

"Lemon Mint” 40 QR

"Aquamarine”
Soda, Blue Lagoon, Lemon, Mint

40 QR



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Fresh Yogurt Drinks

Milkshakes & Fluffy

Vanilla Milkshake 38 QR

Chocolate Milkshake 38 QR

Strawberry Milkshake 38 QR

Banana Milkshake 38 QR

Tiramisu Milkshake 38 QR

Cheesecake 
Milkshake

38 QR

Lotus Milkshake 38 QR

Oreo Milkshake 38 QR

HD Plain Yogurt 35 QR

HD Blueberry Yogurt 37 QR

HD Pomegranate Yogurt 37 QR

HD Strawberry Yogurt 37 QR

HD Mango Yogurt 37 QR

HD Cherry Yogurt 37 QR

HD Mint Yogurt 35 QR



m





الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

شاي أحمر كالسيكي 35 ر.ق

الشاي األخضر الصحي 35 ر.ق HD

ليمون مع الزجنبيل  35 ر.ق
وعسل زهر البرتقال

HD

شاي قصر الياسمني 35 ر.ق HD

امليرمية 35 ر.ق HD

زهورات 35 ر.ق HD

بابوجن 35 ر.ق HD

استيكانة شاي ٢0 ر.ق

إبريق شاي إستيكانة )  50 ر.ق
أربع أشخاص (

إستيكانة كرك ٢5 ر.ق

إبريق كرك ) اربع أشخاص ( 50 ر.ق

شاي مغربي لشخصني 55 ر.ق

شاي مغربي أربع  65 ر.ق
أشخاص

قهوة تركية 35 ر.ق



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

دلة قهوة عربية مع  55 ر.ق
التمر الفاخر ) لشخصني(

دلة قهوة عربية مع التمر  65 ر.ق
الفاخر ) اربع اشخاص (

اسبريسو ٢0 ر.ق

دبل اسبريسو ٢5 ر.ق

شوكالتة ساخنة 35 ر.ق

كابتشينو 35 ر.ق

كاراميل التيه 35 ر.ق

موكا 35 ر.ق

القهوة األمريكية  30 ر.ق
السوداء

قهوة بيضاء  40 ر.ق 
 )مشروب ساخن خالي من الكافيني مصنوع من

ماء الزهر و أوراق النعنع و شرائح الليمون (

كركديه بارد أو ساخن ٢5 ر.ق



Hot Beveragesسس



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Hot Drinks 
Tea & Coffee

كمون مع ليمون  ٢5 ر.ق

Classic Red Tea 35 QR

HD Healthy Green Tea 35 QR

HD Ginger Lemon & 
Acacia Honey

35 QR

HD Yasmine Palace Tea 35 QR

HD Sage 35 QR

HD Floral Tea 35 QR

HD Camomile 35 QR

Istikina Tea Cup 20 QR

Istikina Tea Pot ( serves 4 ) 50 QR

Karak Tea Istikana 25 QR

Karak Tea Pot ( serves 4 ) 50 QR



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Arabic Coffee Dallah with 
Premium Dates ( serves 4 )

65 QR

Espresso 20 QR

Double Espresso 25 QR

Hot Chocolate 35 QR

Cappucino 35 QR

Caramel Latte 35 QR

Mocha 35 QR

Americano / Black 
Coffee

30 QR

White coffee
(caffeine-free hot beverage made from
rose water, mint leaves and sliced lemon)

40 QR

Hibiscus Cold or Hot 25 QR

Moroccan Tea ( serves 2 ) 55 QR

Moroccan Tea ( serves 4 ) 65 QR

Turkish Coffee 35 QR

Arabic Coffee Dallah with 
Premium Dates ( serves 2 )

55 QR
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Special Shisha



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية جتاه املنتجات املذكورة يف القائمة  مكسرات       قمح       نباتي 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام وشراب (     HD – إختيار حمية ) طعام وشراب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

ميكس قصر الياسمني
) رأس أناناس أو رأس شمام (

Yasmine Palace Mix
Fresh Pineapple or Fresh Sweet Melon Shisha 

Bowl

Special Shisha

145 QR

145 ر.ق



الرتاس



Kindly advise us in case of any allergy to any of our listed products      Nuts      Gluten      Vegetarian
HM – Hearty Meal (Nutritious Non Dietary food)       HC – Healthy Choice     HD – Healthy Dietary      HS – Hot/Spicy     MS – Medium Spicy

Regular Shisha

Apple

Double Apple

Mint

Grape

Grape with Mint

Lemon

Lemon with Mint

Watermelon

Cinnamon

Gum

Gum with Mint

Cherry

Blueberry

Blueberry with Grape

Kiwi

Strawberry

Sweet Melon

Rose

Coconut

Orange

Peach

Ice Peach

Vanilla

تفاح
تفاحتني 

نعناع
عنب

عنب نعناع
ليمون

ليمون نعناع
بطيخ
قرفة
علكة

علكة نعناع
كرز

توت
توت عنب

كيوي
فراولة
شمام

ورد
جوز الهند

برتقال
خوخ

خوخ مثلج
فانيال

QR 9595 ر.ق



Terrace
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La Croisette 31 Parcel 18 Unit 396 / 397 - Porto Arabia, The Pearl , Qatar

ال كروزيت ٣١، الجزء ١٨، الوحدة ٣٩٦ / ٣٩٧ - بـورتـو أرابـيـا ، الـلـؤلـؤة ، قـطـر
+(974) 4411 1502

+(974) 4411 1503

+(974) 4411 1504i n f o @ y a s m i n e p a l a c e . c o m

w w w . y a s m i n e p a l a c e . c o m

THANK YOU


