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m معقمة وآمنةمعقمة وآمنة  
  Sterile & Safe





عن قصر اليامسنيعن قصر اليامسني
يقع قرص الياسمني يف أرقى بقعة يف اللؤلؤة.
 يف هذا الفضاء الخيايل واألروع من مدينة 

الدوحة 
، يلتقي املايض والحارض ليعانقان بهاء الفن 

املعامري العريب األصيل.
من سحرالخيال وأصالةالتاريخ العريق ، يكمن  

رس جامل هذا القرص  ،  انه مجمع املطاعم 
الفاخرة يف الدوحة ، الذي يتسم بهذه الرباعة 

واألناقة والجامل. 
 تروي جدرانه حكاية شخصياتنا التاريخية 

العظيمة التي تالقت يف جنبات وزوايا 
هذاالقرص.

مع أجواء دافئة وممتعة ،تجد البهجة والفرح  
يف كل ركن من اركانه. وسحر جامله منقوش 

عىل أسطح جدرانه.

  فخامة قرص الياسمني مستوحاة من الثقافة 
والحضارة العربية األصيلة املنثورة يف 

أصقاع األرض

 هنا تجدون األطباق املستوحاة من االطباق 
العربية األصيلة

ممزوجة بعراقة األندلس التي تحيك حكايا 
حٍب وعبٍق للياسمني. 

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

زيارتك  مذاقاً ال مثيل له .

انضم إلينا يف رحلة ممتعة ولذيذة. 

مادمت مغرماً بالياسمني فكل شيئ متاح 

هو حب ولقاء ال يكتمل اال بكم 

أهال بكأهال بك
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مرحبامرحبا
Welcome





الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

فول قطري 48 ر.ق 

فول باللنب و الطحينة مع  48 ر.ق 
زيت الزيتون

فول بالزيت مع الطامطم و  48 ر.ق 
الحمض و الثوم  ) فول مدمس ( 

فتة بالسمنة البلدية مع  55 ر.ق 
الطحينة الفاخرة و الصنوبر

جميع ما ورد أعاله من مأكوالت يقدم معه 
خرضاوات مشكلة مع مخلل و زيتون



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

حمص بطحينة مع زيت الزيتون 39 ر.ق 

حمص باللحمة مع الصنوبر البلدي 50 ر.ق 

جبنة حلوم مشوية 47 ر.ق 

لبنة مع زيت الزيتون 37 ر.ق 

فالفل مع املخلل و الخضار  55 ر.ق 
املشكلة و صوص الطحينة ) 6 حبات(

بيض مقيل حسب الطلب  40 ر.ق 
) مخفوق ٬ عيون( ) 3 حبات من 

البيض (

شكشوكة      ) 3 حبات من البيض ( 40 ر.ق 
بالطامطم و البصل

 45 ر.ق 
5 ر.ق
5 ر.ق
5 ر.ق
5 ر.ق
5 ر.ق

أومليت
إضافة الجنب
إضافة الفطر
إضافة السجق
إضافة اللحم

إضافة الخرضوات

زعرت وزيت  35 ر.ق 

قشطة بلدية طازجة مع  40 ر.ق 
العسل 

مرىب مع الزبدة 35 ر.ق 
) مشمش /فريز ( 

خرضاوات مشكلة مع مخلل  35 ر.ق 
و زيتون

بطيخ أحمر مع جبنة الفيتا  65 ر.ق 
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الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

فطاير سبانخ ) 5 حبات (   55 ر.ق 

فطاير بالجبنة ) 5 حبات (  55 ر.ق

فطاير باللحمة ) 5 حبات (   55 ر.ق

  67 ر.ق
صفيحة بالطامطم    ) 4 حبات (

أو دبس رمان

  44 ر.ق
منقوشة جبنة

قشقوان و حلوم

منقوشة زعرت وجبنة 49 ر.ق 

  39 ر.ق

منقوشة زعرت
تقدم مع الجرجري ,الجوز ,حب الرمان 

و الجبنة السائلة

  105 ر.ق

منقوشة زعرت قرص الياسمني 
الخاصة مع اللبنة والخضار     

) 3 أشخاص(

بيتزا مارغاريتا  65 ر.ق

 75 ر.ق

بيتزا سوبر سوبريم
) لحم - فطر - بصل - فلفل أخرض - 

صلصة سوبريم (

جميع ما ورد أعاله من مأكوالت يقدم معه 
خرضاوات مشكلة مع مخلل و زيتون
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الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

 55 ر.ق 
تشيز كيك

شوكوالته -سادة-توت بري-فراولة-أوريو

 تشوكليت مولنت كيك 55 ر.ق 

كيك التمر 55 ر.ق 

كيك الزعفران 55 ر.ق 

بطيخ أحمر 60 ر.ق 

سلطة فواكه 65 ر.ق 

صحن فواكه   ) لشخصني (  75 ر.ق

سلة فواكة عائلية   280 ر.ق

أرز بالحليب 45 ر.ق 

أندلسية بالقشطة  60 ر.ق

حالوة الجنب بالقشطة  55 ر.ق

مهلبية 45 ر.ق 

 49 ر.ق 
أم عيل

بالتمر أو باملكرسات

  55 ر.ق
قشطة قرص الياسمني مع 

العسل

  50 ر.ق

  20 ر.ق

كنافة بالجنب 
) خشنة / ناعمة (

إضافة آيس كريم

تشكيلة الكيك
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الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

مياه معدنية صغري  26 ر.ق 
500 مل

مياه معدنية كبري 1 ليرت 35 ر.ق 

مياه غازية  250  مل 21 ر.ق 

30 ر.ق  مياه غازية  500 مل  

برتقال 39 ر.ق 

ليمون 39 ر.ق 

جزر  40 ر.ق 

اناناس 42 ر.ق 

بطيخ احمر   42 ر.ق 

رمان  47 ر.ق 

فراولة  42 ر.ق 

مانغا 42 ر.ق 

مرشوبات غازية وصودا    20 ر.ق 

35 ر.ق  مرشوب الطاقة  
)ريدبول ( 



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

"سلطانية فواكه قرص   75 ر.ق 
الياسمني"

)موز / فراولة / اناناس / كيوي 
/ مانجا 

مع الكيك والقشطة باملكرسات 
والعسل (

"غيل الند"  47 ر.ق 
)فراولة /مانغو/ برتقال (

HD

"هيلثي"  42 ر.ق 
) أناناس / برتقال / تفاح (

HC

"فيستا غرين"  42 ر.ق 
) أناناس / نعنع / ليمون (

"بريل صن سيت"  42 ر.ق 
) برتقال / فراولة / موز (

رمان مع الفراولة  42 ر.ق  HC

"كالسيك موهيتو"  43 ر.ق

"تشارمينغ موهيتو فراولة"  43 ر.ق

"ليمون نعناع"  45 ر.ق

"أكوامارين"  42 ر.ق
) صودا / بلوالغون /  ليمون / نعنع (



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

لنب سادة 35 ر.ق  HD

لنب بالنعناع 35 ر.ق  HD

ميلك شيك فانيال 39 ر.ق

ميلك شيك شوكوال 39 ر.ق

ميلك شيك فراولة 39 ر.ق

ميلك شيك موز 39 ر.ق

ميلك شيك اوريو 39 ر.ق
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الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

فنجان شاي أحمر كالسييك 37 ر.ق

HDفنجان الشاي األخرض 37 ر.ق

ليمون مع زنجبيل وعسل زهر  37 ر.ق
الربتقال

HD

HDإبريق  شاي قرص الياسمني 37 ر.ق

زهورات 37 ر.ق

HDبابونج 37 ر.ق

استيكانة شاي 22 ر.ق

إبريق شاي أخرض/ أحمر إستيكانة   35 ر.ق
)لشخصني (

إبريق شاي أخرض/ أحمر  إستيكانة )  55 ر.ق
أربع أشخاص (

إستيكانة كرك 25 ر.ق

إبريق كرك ) اربع أشخاص ( 50 ر.ق

شاي مغريب )لشخصني ( 59 ر.ق

شاي مغريب أربع أشخاص 69 ر.ق

قهوة تركية 37 ر.ق

دلة قهوة عربية )لشخصني ( 58 ر.ق
مع التمر

دلة قهوة عربية ) أربع أشخاص ( 65 ر.ق
مع التمر



الرجاء اخبارنا يف حال وجود اي حساسية تجاه املنتجات املذكورة يف القامئة  مكرسات       قمح       نبايت 
HM –  وجبة شهية وغنية      HC – إختيار صحي ) طعام ورشاب (     HD – إختيار حمية ) طعام ورشاب (     HS – طعام حار وحاذق     MS – طعام حار متوسط

اسربيسو 25 ر.ق

دبل اسربيسو 35 ر.ق

ماكياتو 25 ر.ق

شوكوالته ساخنة 35 ر.ق

كابتشينو 35 ر.ق

كايف اليت 35 ر.ق

كاراميل التيه 37 ر.ق

القهوة األمريكية السوداء 30 ر.ق

قهوة بيضاء  40 ر.ق
) مرشوب ساخن خايل من الكافيني 

مصنوع من ماء الزهر و أوراق النعناع و 
رشائح الليمون (

سحلب 35 ر.ق
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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

شكرا لكمشكرا لكم


