قائمة ويلنيس الصحية بالتعاون مع أخصائيين من مؤسسة أسباير تتضمن
الخيارات النباتية ,الغذائية و الصحية

أطباق قطرية
تمتعوا مع بعض إختياراتنا لكم من المؤكوالت القطرية
مجبوس لحم الغنم
أرز مطبوخ على الطريقة القطرية مع لحم الغنم يقدم مع المكسرات والمخلالت وصلصة الروب مع النعناع و الخيار

صالونة اللحم
صالونة مطبوخة علي الطريقة القطرية تقدم مع األرز بالزعفران والمخلالت وصلصة الروب معالنعناع و الخيار

كبسة الدجاج
أرز مطبوخ مع الدجاج والمكسرات  ,يقدم مع المخلالت وصلصة الروب معالنعناع و الخيار

لقيمات
لقيمات مقلية تقدم مع العسل و ماء الزهر والفستق وقطع الفواكه

قهوة عربية تقدم مع التمر

الشوربة
شوربة الفطر

شوربة العدس

المقبالت
طبق مازة
متبل ,موتزاريال مع الطماطم ,تبولة ,حمص,لبنة بالنعناع ,فطائر جبنة ,فطائر بالسبانغ

تورتيال الذرة بالدجاج ,الفطر والجبنة

كلماري مقلي

كروكيت الروبيان بالجبنة المقلية

تارت فرنسي بالسبانغ والتونة

السلطات
سلطة الكينووا مع بالخضار المشوية

سلطة خضراء باألفوكادو
مع الطماطم الصغيرة ,جوز ,جبنة الماعز ,صلصة خل البلساميك

سلطة الدجاج بالتوت البري
مع األروغوال ,الروكا ,صلصة الزبادي

سلطة السيزر
مع الروبيان
مع الدجاج

األطباق الرئيسية (اللحوم واألسماك)
برياني الدجاج أو الروبيان او اللحم مع سلطة اللبن الهندية
مع الدجاج
مع الروبيان
فيليه لحم البقر المشوي يقدم مع الخضار المشوية ,بطاطس مهروسة بالزيتون وصلصة الفطر

هامور مخبوز بالفرن
مع الخضار المشوية ,األرز البري وصلصة الزعفران الخفيفة

نصف دجاجة بالفرن
مع األرز البري والفطر

طبق من المشاوي (أوصال ,شيش طاووق ,كفتة ,ريش)
يقدم مع األرز بالزعفران أو البطاطس بالفرن

إستاكوز عماني مع فيليه لحم العجل المشوي
مع البطاطس بالفرن ,اللوبية الخضراء وصلصة الروزماري

الروبيان المشوي
مع صلصة الليمون وتاغلياتيلي باستا بزيت الزيتون ,الطماطم ,الزيتون واألعشاب

نودلز مقلية مع الخضار الطازجة

البرغر الخاصة بالتورش والساندويشات
جميع الساندويشات تقدم مع سلطة خضراء و بطاطس ويدجيز مقلية
ماما ميا اإليطالية
برغر لحم بقر األنغوس ,بيبيروني ,طماطم مقطعة صغيرة ,جبنة الموزاريال ,بصل محلى ,مايونيز بالطماطم
مقدمة باختياركم من الخبز بالطماطم المجفف أو األبيض الطري وسلطة األروغوال المجفف ,خس

برغر باربيكيو الدجاج
خس ,طماطم مجففة ,جبنة البروفولوني ,صلصة الباربيكيو ,شرائح بصل مقلية بالطحين ,مايونيز باألعشاب,
مقدمة باختياركم من الخبز بالطماطم المجفف أو األبيض الطري

البرغر التقليدية
لحم بقر األنغوس ,بصل محلى ,خس ,طماطم ,جبنة الشيدر أو الزرقاء ,مايونيز باألعشاب
مقدمة باختياركم من الخبز بالطماطم المجفف أو األبيض الطري

برغر الكينووا
قطعتين من الكينووا بالخضار ,خس ,جبنة البروفولوني ,طماطم مقطعة صغيرة

ستيك بانيني
مع شرائح لحم البقر ,جبنة البروفولوني ,فطر ,البصل يقدم بخبز الشاباتا

باغيت الدجاج المشوي
مع جبنة الحلومي المشوية ,الطماطم المجففة ,األفوكادو ,ميونيز بالثوم ,سلطة صغيرة وبطاطس ويدجيز مشوية

ساندويش الجبنة المشوية
مع إختياركم من الحلومي ,الشيدر ,الغودا أو الجبنة الزرقاء

كلوب ساندويش

الباستا
تاغلياتيلي مع المأكوالت البحرية
مع صلصة الطماطم والبقدونس

سباغيتي كاربونارا
مع صلصة الكريمة ,البيض ولحم البقر المقدد

بينيه باستا بالدجاج
مطبوخة مع قطع الدجاج ,الفطر وصلصة الكريمة

كانيلوني بالسبانغ و جبنة الريكوتا مع صلصة الطماطم

باستا نخالة
مع الباذنجان ,الطماطم ,الفطر وجبنة الموزاريال

قائمة األطفال
قائمة طعام األطفال تقدم مع إختياركم من عصير البرتقال الطازج ,التفاح أو ميلك شيك
سباغيتي او البيني مع صلصة الطماطم ,الكريمة بالفطر أو الطماطم باللحمة

كيسادياس ,خبز التورتيال بالجبنة والفطر أو بالدجاج والجبنة

برغر اللحم مع سلطة صغيرة والبطاطس المقلية

أصابع السمك المخبوزة مقدمة مع البطاطس المقلية

قطع الخضار تقدم مع الحمص واللبنة

الحلويات
تيراميسو

ترييو كيك فدج الشوكوال,بروفيتيرول و موس الشوكوال

فطيرة التفاح بالقرفة تقدم مع ايس كريم الفانيال

تشيز كيك بالليمون
أم علي

طبق من الفواكه الطازجة المقطعة

زبادي مع الغرانوال والتوت البري

إختيار نكهتين من األيس كريم ( فراولة ,فانيال ,شوكوال)

طبق من األجبان المشكلة

