SAVOR BY JW RAMADAN
COMFORTABLE DINING
LOCALLY INSPIRED
Falafel wrap (D G V) 52
Chickpeas with herbs, lettuce,
arabic pickles, cucumber, olives
Arabic mix grill (D G E) 182
Lamb chop, lamb kofta, beef, harissa
kebab, corn fed chicken shish tawouk,
charred vegetables
Shawarma (D G) 58
Marinated chicken, lettuce,
tomato, pickles, garlic mayo
Qatari chicken majboos (D G) 117
Long grain rice, chicken, qatari
blend of spices, capsicum, tomatoes

BALANCED SALADS

مستوحاة محليا
52 )لفافة الفالفل (أ غ ن
، خس،حمص مع أعشاب
 زيتون، خيار،مخلل عربي
182 )مشاوي عربية مشكلة (أ غ ب
 كباب، لحم بقري، كفتة لحم،لحم مفروم
 دجاج شيش طاووق و الخضار،هريسة
المشوية
58 )شاورما (أ غ
، طماطم، خس،دجاج متبل
مخلل و المايونيز بالثوم
117 )مجبوس دجاج قطري (أ غ
 مزيج قطري من، دجاج،أرز طويل الحبة
 فليفلة و الطماطم،التوابل

السلطات المتوازنة

Organic Peruvian quinoa (D V) 97
Poached and marinated prawns,
hass avocado, sweet potato paste,
fennel dressing

97 )الكينوا البيروفية العضوية (أ ن
،جمبري مسلوق ومتبل
 معجون البطاطا الحلوة و،األفوكادو
صلصة الشمر

Burrata and heirloom tomato (D V) 117
Espelette vinegar, smoked salt,
extra virgin olive oil

117 )جبنة البوراتا مع الطماطم (أ ن
، ملح مدخن،خل اسبيليت
زيت زيتون ممتاز

Caesar salad (G D) 65
Baby gem, parmesan, crispy bacon,
anchovies, caesar dressing,
pain de crystal croutons
Add grilled chicken supreme 39
Add tiger prawns (SF) 58

SOUPS
Wild mushroom veloute (D) 58
Tarragon cream, white truffle oil
Lentil soup (G D) 52
Lemon confit, cumin butter toast
Moroccan harira (G) 58
Flour, tomatoes, lentils, chickpeas,
onions, rice, meat (beef, lamb or
chicken), olive oil and spices

If you have any concerns regarding food allergies, please alert
your server prior to ordering. Consuming raw or undercooked
meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your
risk of foodborne illness. All prices are in Qatari Riyal.
V Vegetarian N Contains Nuts SF Contains Seafood
G Contains Gluten D Contains Diary
E Contains Egg

65 )سلطة السيزر (غ أ
، لحم مقدد مقرمش،بارميزان
 صلصة سيزر و،األنشوجة
الخبز المحمص
39 أضف دجاج السوبريم المشوي
58 )أضف الجمبري (ث ب

الشوربات
58 )شوربة الفطر البري (أ
 زيت الكمأة البيضاء،كريم الطرخون
52 )شوربة العدس (غ أ
كونفيت الليمون و زبدة الكمون
58 )الحريرة المغربية (غ
، حمص، عدس، طماطم،طحين
 الضأن أو، اللحوم (لحم البقر، األرز،البصل
 زيت الزيتون والتوابل،)الدجاج

 يرجى تنبيه، إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية
 قد يزيد استهالك اللحوم النيئة أو غير.الخادم الخاص بك قبل الطلب
جيدا أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو المحار أو البيض من
ً المطبوخة
 كل األثمنة بالريال القطري. .خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء
، يحتوي على مكسرات- ) (م، (ب) يحتوي على بيض، نباتي- )(ن
، يحتوي على الغلوتين- ) (غ، يحتوي على ثمار البحر- )(ث ب
 يحتوي على منتجات األلبان- )(أ

PIZZAS AND PASTAS

البيتزا والمعكرونة

Rustic pizzas (G D SF) 104
Make your own with the
selection of 3 toppings:
White cheese
Mixed seafood
Scottish smoked salmon
Bresaola
Turkey ham
Pepperoni
Chicken & spinach
Add your additional 2 toppings 20

104 )البيتزا الريفية (غ أ ث ب
اختر ما يناسبك من خالل
: إضافات3 اختيار
الجبنة البيضاء
المأكوالت البحرية المختلطة
السالمون المدخن
بريساوال
شرائح الديك الرومي
ببيروني
الدجاج و السبانخ
20  من اختيارك٢ اضف

Pasta (G E D SF) 104
Make your own with the selection of:
Spaghetti
Penne
Tagliatelle
Sauces
Veal bolognese
Seafood
Carbonara
Roasted tomato sauce
Served with aged parmesan

104 )المعكرونة (غ ب أ ث ب
اختر ما تريد
سباغيتي
بينه
تاغليتيلي
الصلصات
بولونيز لحم العجل
مأكوالت بحرية
كاربونارا
صلصة الطماطم
تقدم مع جبنة البارميزان

MAKE IT YOURS

اجعله على طريقتك

Nordic salmon fillet 220gm (SF D) 120
Pepperade, langoustine bisque

120 ) غ (أ ث ب٢٢٠ سالمون فيليه
 حساء الالنجوستين،الفلفل

Grilled tiger prawns 350gm (SF D) 240
Garlic and herb butter, mixed salad,
grilled asparagus

240 )روبيان مشوي (أ ث ب
، سلطة مشكلة،ثوم وزبدة أعشاب
هليون مشوي

Indian butter chicken (D G N) 138
Naan bread, mixed raita, mango,
pickles, poppadum
Royal biryani (D G N)
Served with traditional condiments
With chicken 138
With tiger prawns (SF) 155

If you have any concerns regarding food allergies, please alert
your server prior to ordering. Consuming raw or undercooked
meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your
risk of foodborne illness. All prices are in Qatari Riyal.
V Vegetarian N Contains Nuts SF Contains Seafood
G Contains Gluten D Contains Diary
E Contains Egg

138 )الدجاج الهندي بالزبدة (غ أ م
، مانجو، ريتا مشكل،خبز نان
 بوبادوم،مخلل
)برياني (غ أ م
يقدم مع اختيارك من
138 الدجاج
155 )الروبيان (ث ب

 يرجى تنبيه، إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية
 قد يزيد استهالك اللحوم النيئة أو غير.الخادم الخاص بك قبل الطلب
جيدا أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو المحار أو البيض من
ً المطبوخة
 كل األثمنة بالريال القطري. .خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء
، يحتوي على مكسرات- ) (م، (ب) يحتوي على بيض، نباتي- )(ن
، يحتوي على الغلوتين- ) (غ، يحتوي على ثمار البحر- )(ث ب
 يحتوي على منتجات األلبان- )(أ

SIGNATURE DISHES
Corn fed chicken 98
Lemon and piemento de la vera
marinated corn-fed chicken,
roasted vegetables, chicken jus
Argentinean black
angus ribeye 350gm (D G) 220
Gratinated potatoes, chimichurri sauce
JW burger (D G E) 120
100% angus premium beef, crisp,
lettuce, confit tomato,
gruyere cheese, yuzu pickles
Served with potato wedges
Wagyu beef cheek (G D) 185
18 hours braised beef cheek,
celeriac puree, herb crust

األطباق المميزة
98 دجاج مغذى على الذرة
دجاج متبل بالليمون
،وبيمينتو دي ال فيرا
 مرق الدجاج،خضار مشوية
لحم االنجوس
220 )جرام (غ أ350 األرجنتيني
 صلصة تشيميتشوري، بطاطس مبشورة
120 )برغر جي دبليو (غ أ ب
، ٪100 لحم بقري أنجوس ممتاز
، طماطم كونفيت،خس
 مخلل يوزو،جبنة جروير
تقدم مع بطاطس
185 )لحم واغيو بقري (غ أ
, ساعة مع االعشاب١٨ لحم مطهو
هريس الكرفس

Lamb rack (D) 195
Marinated and grilled lamb rack,
squash, pomegranate jus

195 )لحم الحمل (أ
لحم حمل متبل مع
الكوسا والرمان

EXTRA SIDES

أطباق اضافية

Creamed potato (D V) 50
Creamed potato with
truffle butter and olive powder
Potato wedges (G) 39
Baked potato wedges
Sautéed kale and spinach (V D) 50
Seasonal kale and spinach with
shallot, garlic confit

50 )بطاطس مع الكريم (ن أ
كريمة البطاطا مع زبدة
الكمأة ومسحوق الزيتون
39 )قطع البطاطا (غ
قطع بطاطا مخبوزة
50 )اللفت والسبانخ (ن أ
اللفت الموسمي والسبانخ مع
الكراث والكونفلت والثوم

Asparagus and broccoli (D V) 50
Steamed green asparagus and
broccoli, lemon zest, olive oil

50 )الهليون والبروكلي (ن أ
،الهليون األخضر والبروكلي على البخار
قشر الليمون وزيت الزيتون

Mixed salad (V) 50
Seasonal leaves, cucumber,
baby tomatoes, raw shaved
vegetables, herb vinaigrette

50 )سلطة مشكلة (ن
، طماطم صغيرة، خيار،أوراق موسمية
 صلصة االعشاب،خضار

If you have any concerns regarding food allergies, please alert
your server prior to ordering. Consuming raw or undercooked
meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your
risk of foodborne illness. All prices are in Qatari Riyal.
V Vegetarian N Contains Nuts SF Contains Seafood
G Contains Gluten D Contains Diary
E Contains Egg

 يرجى تنبيه، إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية
 قد يزيد استهالك اللحوم النيئة أو غير.الخادم الخاص بك قبل الطلب
جيدا أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو المحار أو البيض من
ً المطبوخة
 كل األثمنة بالريال القطري. .خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء
، يحتوي على مكسرات- ) (م، (ب) يحتوي على بيض، نباتي- )(ن
، يحتوي على الغلوتين- ) (غ، يحتوي على ثمار البحر- )(ث ب
 يحتوي على منتجات األلبان- )(أ

ARTFUL DESSERTS
Cheesecake (D E G) 45
Baked lime and madagascar vanilla
cheesecake, spiced berries compote
Milk cake (D E G) 50
Baked cake, salted pistachio,
evaporated milk
Seasonal sliced fruits (D) 45
Honey comb, mint yoghurt
Pecan brownie (N G D E) 45
Moist chocolate cake, crystalized
pecan, cinnamon whipped ganache
Opalys forest (D G E) 45
Opalys mousse, vanilla cake
cherry compote
Luscious lemon
meringue tart (G E D) 45
Lemon cremeux, sable breton,
meringue drop
Ramadan juice &
Fresh juice 65 per litre
Jallab
Apricot
Laban sharab
Tamar hindi
Vimto
Balabel laban
Orange
Watermelon
Pineapple
Carrot
Lemon mint

If you have any concerns regarding food allergies, please alert
your server prior to ordering. Consuming raw or undercooked
meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your
risk of foodborne illness. All prices are in Qatari Riyal.
V Vegetarian N Contains Nuts SF Contains Seafood
G Contains Gluten D Contains Diary
E Contains Egg

الحلويات المتقنة
45 )تشيز كيك (غ ب أ
،تشيزكيك بالجبن وفانيليا مدغشقر
كومبوت التوت المتبل
50 )كعكة الحليب (غ ب أ
، فستق مملح،كيك مخبوز
حليب مبخر
45 )شرائح فواكه موسمية (أ
العسل مع اللبن والنعناع
45 )جوز البقان (غ ب أ م
، البقان البلوري،كعكة الشوكوالتة الرطبة
القاناش المخفوق بالقرفة
45 )اوبليس فورست (غ ب أ
، كيك الفانيليا،أوباليس موس
كومبوت الكرز
تورتة الليمون
45 )اللذيذة (غ ب أ
كريمة الليمون مع
المريبنغ
عصير رمضان و
ق للتر الواحد. ر65 العصائر الطازجة
جالب
عصير المشمش
لبن شراب
تمر هندي
فيمتو
باالبل لبن
برتقال
بطيخ
أناناس
جزر
ليمون بالنعناع

 يرجى تنبيه، إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية
 قد يزيد استهالك اللحوم النيئة أو غير.الخادم الخاص بك قبل الطلب
جيدا أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو المحار أو البيض من
ً المطبوخة
 كل األثمنة بالريال القطري. .خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء
، يحتوي على مكسرات- ) (م، (ب) يحتوي على بيض، نباتي- )(ن
، يحتوي على الغلوتين- ) (غ،  يحتوي على ثمار البحر- )(ث ب
 يحتوي على منتجات األلبان- )(أ

