
DESSERTS & SWEETS 
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

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
أيس 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 (

صحن فواكه موسمية  150 ر.ق
) اربع اشخاص (

HC

عصيدة مع الهيل   40 ر.ق
واملكسرات

لقيمات ) سادة /   40 ر.ق
دبس التمر(

تشوكليت مولنت كيك   45 ر.ق
مع اآليس كرمي

نوتيال دياليت   40 ر.ق
اختياركم من ـ)أوريو - لوتس 

- دايجيستيف (

تشكيلة من مكسرات    55 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 Fruits 
Platter
( serves 4 )

150 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

40 QR

Yasmine Palace 
Deluxe Mixed Nuts

55 QR
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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


