MENU
استمتع بتجربه مميزه في المطعم الدوار الوحيد بالدوحه
A unique dining experience at
Doha’s only revolving restaurant

المقبالت
APPETIZERS
مقلية بحريات
الروبيان والكاالماري المقلى يقدم مع الخضروات المحمرة وصلصة زيت الزيتون
عصير الليمون واألعشاب الطازجة,
FRITTO MISTO (S)
Deep Fried Calamari, Shrimps, Zucchini, Carrot, Eggplant with
Herbed Salmoriglio Sauce
72

كروكيت الروبيان والجبنة
SHRIMPS & CHEESE CROQUETTE (S)
Mozzarella and Shrimps Balls, Garlic Aioli & Barbecue Dip
60

المسقعة االيطالية
طبقات الباذنجان المقلى مع صلصة الطماطم وجبنة البارميزان
PARMIGIANA EGGPLANT (V)
Fried Eggplant Layer with Mozzarella, Tomato, Parmesan Cheese with Pesto
48

السلطات والشوربة
SALADS & SOUPS
سلطة جبنة الماعز
 صلصة الليمون بالخردل, جوز محلى, خس,أفوكادو
GOAT CHEESE SALAD (V) (G)
Avocado, Mixed Greens, Honey Walnuts, Lemon Mustard Dressing
55

سلطة القيصر
 صدر الدجاج المطهي, الخس الطازج مع الخبز المحمص بالثوم
CAESAR SALAD
Romaine Lettuce, Garlic Croutons, Seared Chicken Breast
65

شوربة الفطر
مع رافيولي السبانغ
MUSHROOM SOUP (V)
Served with Spinach Ravioli, Cream & Pesto Dressing
40

الشوربة اليومية
SOUP OF THE DAY
40
( خالي من الغلوتينG) Gluten Free ( نباتV) Vegetarian (S) Shellfish (Vegan)
 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

األطباق الرئيسية
THREE SIXTY SPECIALS
إستاكوزا ثيرميدور

مع صلصة الكريمة والخضار
LOBSTER THERMIDOR (S)
Gratinated Omani Lobster & Sautéed Vegetables
195
فيليه سمك القاروص المشوي

 الكابوناتا بالباذنجان وصلصة البرتقال بالكريمة,مع بطاطس بالزعفران
PAN SEARED SEA BASS FILLET (G)
Saffron Potato, Creamy Orange Reduction,
Italian Eggplant Caponata
130
روبيان بروفينسال

زيت الزيتون بالثوم يقدم مع الهليون المقلي, مطهي مع صلصة الطماطم
KING PRAWNS PROVENCALE (S)
Cooked with Tomato Garlic Olive Oil with Fried Asparagus
160

( خالي من الغلوتينG) Gluten Free ( نباتV) Vegetarian (S) Shellfish (Vegan)
 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

الباستا
PASTA
 صلصة الطماطم،تاكجليتالي بالمأكوالت البحرية

TAGLIATELLE FRUTTI DI MARE (S)
Tagliatelle, Mussels, Calamari, Shrimps & Cherry Tomatoes Sauce
105
 الفطر وصلصة الكريمة،بينيه باستا مع قطع الدجاج

PENNE CON POLLO

Penne, Chicken, Mushrooms, Parmesan Cheese &
Mushroom Cream Sauce
90
أرز إيطالي بالفطر

 فطر البورشينى، جبنة البارميزان،صلصة الكريمة
MUSHROOM RISOTTO (V) (G)
Arborio Rice, Porcini Mushroom, Parmesan Cheese & Light Creamy
Sauce
75
الزانيا

 صلصة الباشاميل والبارميزان,الالزانيا الكالسيكية مع صلصة اللحم المفروم
LASAGNA
Classic Bolognese Lasagna, Minced Beef, Fresh Tomato,
Bechamel Sauce and Parmesan Cheese
100

( خالي من الغلوتينG) Gluten Free ( نباتV) Vegetarian (S) Shellfish (Vegan)
 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

األطباق الرئيسية المشوية
FROM THE GRILL
طبق الشيف الخاص

الهليون, لحم الواجيو المشوى يقدم مع البطاطس المهروسة بالكمأ
المشوي وصلصة فطر الشانتريل
SIGNATURE WAGYU RIBEYE (300 GM)
Truffle Potato Puree, Grilled Asparagus and Chanterelle,
Forest Mushroom Sauce
270
شيش طاووق و كباب تركي مشوي

مع البطاطس أو األرز بالزعفران
ORIENTAL GRILL

Shish Tawook and Turkish Kebab, Garlic Paste &
Home-Made Fries or Saffron Rice
120
فيليه لحم البقر برايم

خضارمطبوخة مع البطاطس المقلية وصلصة الفطر البري
GRILLED PRIME FILET (200 GM)
Sautéed Vegetables, Steak Cut Potatoes & Wild Mushroom Sauce
190
ريش الغنم المشوية بالفستق

ريش الغنم المشوية تقدم مع الكابوناتا بالباذنجان و صلصة اكليل الجبل
ROASTED PISTACHIO LAMB CHOPS
Italian Eggplant Caponata & Rosemary Sauce
175
سوفالكي الدجاج

 صلصة التزاتزيكى,مع الخضار المشوية،بطاطس مخبوزة
CHICKEN SOUVLAKI (G)
Grilled Chicken Skewer, Roasted Baby Potato, Grilled Vegetables &
Tzatziki
98

( خالي من الغلوتينG) Gluten Free ( نباتV) Vegetarian (S) Shellfish (Vegan)
 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

الحلويات
DESSERTS
كيكة الشوكوال الساخن

يقدم مع أيس كريم الفانيال و التوت
WARM CHOCOLATE CAKE
Vanilla Ice Cream, Mixed Berry Coulis
45
كيك الريد فلفيت والجبنة

RED VELVET CHEESCAKE
40
بارفيه التوت

مع اقراص العسل وشراب التوت
RASPBERRY PARFAIT(G)
Honeycomb, Meringue, Raspberry Sorbet
48
أم علي مع إضافة عجينة الكنافة المخبوزة

UM ALI WITH KUNAFA TOPPING
Arabic Dessert, Baked Kunafa Dough & Pistachio Nuts
42

( خالي من الغلوتينG) Gluten Free ( نباتV) Vegetarian (S) Shellfish (Vegan)
 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

المشروبات الساخنة
HOT BEVERAGES
إيسبريسو

30

Espresso

إسبريسو دوبل

Double Espresso

القهوة األمريكية

American Coffee

كابوتشينو

Cappuccino

كافيه التيه

35
35
35
35

Café Latte

شوكوال ساخن

Hot Chocolate

35

المشروبات الباردة
COLD BEVERAGES

مشروبات غازية
Soft Drinks

22

عصير الفواكه الطازجة

Freshly Squeezed Juices
Orange, pineapple, mango, carrot

40

إختياركم من أصناف المياه الفاخرة
PREMIUM WATER SELECTION
إيفيان

Evian (France) 			Still			330ml
Evian (France)				Still			750ml

اكوابانا

Aqua panna (Italy)		Still			375ml		
Aqua panna (Italy)		Still			750ml		

بيرييه

Perrier (France)		Sparkling		330ml		
Perrier (France)		Sparkling		750ml		

سان بليغرينو

S. Pellegrino (Italy) Sparkling		 375ml		
S. Pellegrino (Italy) Sparkling		 750ml

25
35

25
35

25
35

25
35

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

( مل750( المشروبات المنعشة تقدم باإلبريق
REFRESHERS (750ml pitcher)
عصير الفراولة مع الرمان و الليمون و التوت البري
Strawberry Social
Fresh strawberries, raspberries,
blueberries lemonade, grenadine

 األنناس، البرتقال،جنجر آيل مع عصير الليمون
Ginger Passion
Fresh orange, lemon juice,
pineapple ginger ale

60

60

الموكتيالت الخاصة
SIGNATURE MOCKTAILS
موهيتو البطيخ والرمان

Melon & Pomegranate Mojito
Fresh watermelon, Pomegranate, lime juice, mint

موهيتو الباشن

Passion Fruit Mojito
Pasion Fruit & lime juice & mint

موهيتو الخوخ والتوت البري

Peaches and Berries
Fresh Berries, Peach Juice & Lemonade

موهيتو ثمار الفاكهة

Three Sixty Fruit Punch
Passion fruit, Cranberry, Carrot, pineapple, orange,
lime juice & vanilla syrup

عصير الليمون بالنعناع مع الزنجبيل والعسل

Orange Mint Cooler
Fresh orange juice, apple juice, lime juice, mint
ginger, honey, green apple

 النعناع وعصير التوت،كرانباري موهيتو مع الليمون

Cranberry Mojito
Cranberry & lime juice, mint, soda water

موهيتو الفراولة والحبق مع الليمون

Strawberry & Basil Mojito
Strawberries, lime juice, fresh basil, soda water

35

35

35

35

35

35

35

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

أصناف الشاي من تشابا
TCHABA LEAF TEA SELECTION
 الشاي األبيض الفاخر مع أوراق الذهب الخالص والورود،شاي التورش

The Torch Blend
White tea combined with 22k edible gold, fresh rose petals
creating a savoury, mellow and sweet flavour

شاي الدارجيلينغ األسود الفاخر

Darjeeling Estate
Selection of rich antioxidant Indian black tea with sweet
flavour

 زنجبيل، هيل، ينسون،شاي الماساال بالفلفل األسود

Masala Chai
Ceylon spiced tea with a warm, inviting fragrance and zesty
flavour

الشاي األخضر

Green Curls
Sri Lankan green tea, quickly steamed after picking with
distinct flavour and light refreshing taste

شاي الياسمين مع الشاي األخضر

Jasmine Haze Blossom Green Tea
Chinese green tea combined with jasmine blossom to create
fresh and fragrant essence

 زهرة الليمون، قطع البرتقال،شاي الكامومايل مع النعناع

Chamomile Breeze
Herbal blended tea with hibiscus, chamomile, mint
rosehip, lemongrass and orange peel

شاي األولونغ

Fancy Oolong
Taiwanese blue tea, infused with lightly oxidized leaves with
a fresh green-floral aroma

إيرل غراي

Earl Grey
A blend of famous bergamot oil and blue blossom

 ليمون غراس والفواكه،شاي الزنجبيل بالنعناع

Ginger Calm Herbal
Invigorating ginger, fresh mint and lemon grass matched
with orange and lemon peel, liquorice, apple, papaya and
orange flowers

85

40

40

40

40

40

50

40

45

 الرجاء اخبارنا ان كان لديكم احتياجات غذائية,كل األسعار المذكورة أعاله بالريال القطري فقط
If you have any special dietary needs or restrictions, please ask your server. All mentioned prices are in Qatari Riyals Net

