
STARTERS
Quinoa Tabbouleh 

Finely chopped selection of Mediterranean vegetables with lemon & olive oil
Calories-266, Total Fat 16.4g, Saturated Fat 2.4g, Cholesterol 0mg, Sodium 30mg,

Total Carbohydrate 26.1g, Dietary Fiber 4.9g, Total Sugars 2.3g

Salmon Tataki
Seared fresh salmon with avocado salsa & tataki dressing

 Gourmet Garden Salad 
Selection of fresh garden leaves, cucumber, tomatoes, asparagus, green beans & vinaigrette dressing

Halloumi Salad 
Grilled halloumi cheese mixed with tomato, cucumber, arugula & black olives 

MAIN COURSES
Orange & Thyme Glazed Salmon 

Salmon filet glazed with orange zest, orange juice, lemon juice, honey & thyme 
Served with grilled asparagus 

Calories-303, Total Fat 13.2g, Saturated Fat 2g, Cholesterol 75mg, Sodium 176mg,Total Carbohydrate 13.6g, 
Dietary Fiber 0.6g, Total Sugars 10.1g,  Protein 33.8g

Chicken Thai Green Curry
Traditional Thai chicken curry with kaffir lime leaves, lemongrass & cherry eggplant

Served with steamed rice

Caprese Grilled Filet Mignon 
Grilled beef mignon with tomatoes, fresh mozzarella & balsamic vinegar

Wild Mushroom Risotto
Italian Risotto with wild mushroom, creamy sauce & parmesan cheese 

DESSERTS
Classic Tiramisu

Classic Tiramisu with mixed berries & chocolate cookies crumble  

Baked Cheesecake 
Creamy cheesecake accompanied by seasonal berries & sour cream

Chocolate Brownie 
Chocolate brownie with homemade vanilla ice cream

Seasonal Fruit Salad
Cut fruits with grapes

QAR 75 | Selection of 2 courses  or  QAR 95 | Selection of 3 courses
Including tea or filtered coffee

Vegetarian                     Contains Nuts                     Balance Your Day
Kempinski looks beyond counting calories. We offer dishes recommended by a medically trained nutritionist 

to support your well being! Please inform us of any food allergies or dietary concerns. 

BUSINESS LUNCH MENU



املقّبــات
الكينــوا تبولــة 

قطــع صغيــرة مــن اخلضــروات املتوســطية مــع الليمــون وزيــت الزيتــون
30 مــج، 0 مــج ، الصوديــوم  266 ، نســبة الدهــون 16.4  ، الدهــون املشــبعة 2.4 ج ، الكولســترول  الســعرات احلراريــة 

4،9 ج، الســكريات 2.3 ج ــة  26،1 ج، األليــاف الغذائّي الكربوهيــدرات 

تاتاكــي ســلمون 
ســمك الســلمون الطــازج املشــوي مــع صلصــة األفــوكادو وتتبيلــة التاتاكــي

ســلطة جورميــه اخلضــراء
تشــكيلة مــن اخلضــروات الطازجــة، اخليــار، الطماطــم، الهليــون، الفاصوليــا اخلضــراء وصلصــة اخلــل

ســلطة جبنــة احللومــي
جبنــة حلومــي مشــوية ممزوجــة بالطماطــم، اخليــار، اجلرجيــر والزيتــون األســود

الرئيســية األطبــاق 
والزعتــر البرتقــال  بنكهــة  الســلمون 

فيليــه ســمك الســلمون متّبــل بنكهــة البرتقــال، عصيــر البرتقــال والليمــون، العســل والزعتــر. يقــدم مــع الهليــون املشــوي
75 مــج ، الصوديــوم 176 مــج، 2 غــرام ، الكوليســترول  الســعرات احلراريــة 303 ، الدهــون 13.2 جــرام ، الدهــون املشــبعة 

0.6، الســكريات 10.1 ، البروتــن 33.8 الكربوهيــدرات 13.6 ج، األليــاف الغذائيــة 

دجــاج تايانــدي بالــكاري األخضــر
كاري الدجــاج التايلنــدي التقليــدي مــع أوراق الكافيــر، عشــب الليمــون، الباذجنــان الصغيــر.

يقــدم مــع االرز بالبخــار

كابريــزي فيليــه مشــوي 
حلــم البقــر املشــوي مــع الطماطــم وجبنــة املوزاريــا الطازجــة وخــل البلســميك

ريزوتــو الفطــر البــري
ريزوتــو إيطالــي مــع الفطــر البــري، كرميــة وجبنــة بارميــزان

احللويــات
كاســيكي تيراميســو 

تيراميســو كاســيكي مــع تــوت مشــّكل والبســكويت بالشــوكوالتة

كعكــة اجلــن
كعكــة اجلــن مــع التــوت الطــازج والكرميــة احلامضــة

الشــوكوالتة براونــي 
كعكــة الشــوكوالتة مــع آيــس كــرمي الفانيليــا

املوســمية الفواكــه  ســلطة 
قطــع الفواكــه مــع العنــب

3 أطبــاق 95 ريــال قطــري | إختيــار  75 ريــال قطــري | إختيــار طبقــن أو 
مــع إختيــارك مــن الشــاي أو القهــوة

نباتــي                    يحتــوي علــى املكســرات                    حافــظ علــى تــوازن يومــك
تنظــر كمبينســكي إلــى مــا وراء حســاب الســعرات احلراريــة. نحــن نقــدم أطبــاق موصــى بهــا مــن قبــل أخصائيــي التغذيــة املدربــن طبيــا لدعــم رفاهيتــك! 

يرجــى اعامنــا بــأي حساســية غذائيــة لديــك.

قائم��ة غ��داء العم��ل


