
"المجلس الملكي"
إحتفل بشهر رمضان المبارك 

في الوادي الدوحة – مجموعة فنادق إم غاليري 

لمزيد من المعلومات أو لحجز تجربتك الفريدة،
+٩٧٤ ٣٠٧٥ ٨٢١١Reservations.alwadihotel@accor.com +٩٧٤ ٤٠٠٩ ٩٩٩٩
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شاركنا أجواء شهر رمضان المبارك مع عائلتك
وأحبابك وِعش لحظات ال ُتنسى معهم

أثناء اإلفطار والسحور.

أنشأ فريق الطهو الخاص بنا قائمة بأصناف ُمميزة
ال ُتبرز إال أفضل المطابخ العربية والشرقية 

والعالمية. 

سيستمتع ضيوفنا بأصناف مقدمة متنوعة من المقبالت
الرائعة واألطباق األساسية والحلويات اللذيذة.

نتمنى لكم تجربة ُممتعة 
رمضان ُمبارك

رمزي سعراني
المدير العام

لحظات ال ُتنسى
في الوادي الدوحة

 مجموعة فنادق إم غاليري



• جزر
• كريم الدجاج
• ماينسترون
• كريم الفطر

• القرع
• كريم الخضار

• عكاوي
• بري

• شيدر
• إمنتال

• حلومي
• فيتا 

السلطات
• سلطة البنجر بالمكسرات
• سلطة الفاصوليا البيضاء

• سلطة سيزر
• سلطة الجزر والزيتون

• سلطة الدجاج باألناناس
• سلطة الحمص
• سلطة تشوبان

• طبق لحوم باردة
• سلطة كول سلو
• مسقعة باذنجان

• كوسة مقلية
• باذنجان مقلي

• باذنجان مقلي بالثوم والليمون
• سلطة جرجير وفيتا

• سلطة يونانية
• فاصوليا خضراء بالزيت

• لبنة بالجزر والنعناع والمكسرات
• لبنة كشك
• لبنة بالزعتر

• سلطة الجمبري بالمانجو

• سلطة القرع المغربية
• سلطة الموتزاريال والريحان

• سلطة الفطر
• سلطة نيسواز

• سلطة البامية والطماطم
• سلطة البطاطس بالكمون

• بطاطس بالبقدونس والثوم
• بطاطس بالسماق

• سلطة الهندباء والبرتقال بالمكسرات
• سلطة الجرجير بالجبن

• سلطة الجرجير والطماطم الكرزية
• سلطة روسية

• بطاطس مشوحة بالكزبرة
• سلطة مأكوالت بحرية

• طبق سلمون مدخن
• سلطة ديك رومي مدخن

• سلطة إسبانية
• سلطة طماطم بالتونة والبصل

• طماطم الثوم والسماق
• سلطة تونسية

• سلطة والدورف

الُمقبالت الباردة
• خيار بالزبادي

• فتوش
• فلفل حلو مشوي

• باذنجان مشوي
• كوسة مشوية

• حمص
• متبل
• تبولة

• ورق عنب

• فتة (دجاج، ضأن)
• أطعمة ساخنة بالمصابيح الحرارية (سمبوسة 

الجبن، كبة لحم، سمبوسة لحم، سبرنج رول 
بالخضار)

• صاج (جبن، حمص، محمرة، زعتر)
• شاورما  (لحم بقر، دجاج، ضأن)

قائمة اإلفطار
من الغروب حتى الثامنة مساءًا

قائمة اإلفطار
من الغروب حتى الثامنة مساءًا

للشخص الواحد
٢٢٠ ر. ق

الشوربة

الُمقبالت الساخنةالجبن

قائمة اإلفطار قابلة للتغير يوميًا  قائمة اإلفطار قابلة للتغير يوميًا 
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 جريش بلحم البقر
 فريكة بالدجاج

 داوود باشا
 كفتة بالبطاطس

 ضأن أوزي باألرز الشرقي
 صالونة ضأن

 شرحات ضأن بالفول
 شاكرية لحم بقري

 ضأن مطهو مع بامية
 ضأن بالفاصوليا البيضاء

مشاوي مشكلة )شيش طاووق، 
كفتة( شيش برك

 محشي كرنب

قائمة اإلفطار
من الغروب حتى الثامنة مساءًا

قائمة اإلفطار
من الغروب حتى الثامنة مساءًا

األطباق األساسية
الشرق األوسط

األطباق األساسية
نكهات عالمية

• كمونية لحم بقري، كاري، سكالوبيني، 
شرحات، ستروغونوف، ترياكي

• طاجن دجاج، مسقعة، فريكة، ملوخية، 
إسكالوب، بطاطس

• جريش بالدجاج
• كارنياريك

• برياني الضأن، مانتي
• دولما مشكلة

• معكرونة (بشاميل، فطر، طماطم، 
موتزاريال، صلصة قرمزية، معكرونة 

بالبشاميل مطهوة في الفرن)
• بطاطس (جراتان، مهروسة، بوالنجير، 

محمرة، كروكيت)
• أرز (بوالو، بالشعرية، بيالف، برياني، أبيض)

• لحم بقري مطهو في الفرن
• دجاج في الفرن

• خضار مشوح
• دجاج تايالندي بالكاري

• هامور بصلصة حرة
• قريدس بالثوم والكزبرة

• سمكة ماكريل ملكي مشوية بصلصة الزبدة والليمون
• سلمون مشوي مع صلصة الشبت

• مأكوالت بحرية ُمشكلة بالكاري
• طاجن مأكوالت بحرية

• جمبري بصلصة حرة
• كاالماري محشو في الصلصة القرمزية

األطباق األساسية 
المأكوالت البحرية

الحلويات
• حلويات عربية متنوعة

• حلويات عالمية متنوعة
• فواكه

• محطة آيس كريم
• أم علي

المشروبات
• عصائر رمضانية

• مشروبات غازية
• مياه معدنية
• شاي وقهوة

قائمة اإلفطار قابلة للتغير يوميًا  قائمة اإلفطار قابلة للتغير يوميًا 
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قائمة طعام من اختيار الشيف
طبق اللحوم الباردة، طبق األجبان التقليدية، طبق خضراوات مشكلة، لبنة، سّلة مخبوزات 

عربية مع تشكيلة مربى وعسل

الُمقبالت الباردة
اختيارين لكل فرد

• حمص
• فتوش
• محمرة

• ُمتبل
• تبولة

• سلطة تونسية

• سلطة البطاطس بالخردل
• سلطة جرجير
• سلطة سيزار

• سلطة دجاج آسيوية
• سلطة يونانية

• سلطة باذنجان مقلي

الحلويات
تشكيلة من الحلوى العربية والعالمية

شرائح من الفاكهة الموسمية
أم علي

األطباق الرئيسية
اختيار لكل فرد

• بفتيك لحم بقري بصلصة الفطر
• دجاج تايالندي بالكاري

• كورما لحم الضأن
• برياني بالخضار

• معكرونة حسب اختيارك

• دجاج مشوي 
• طبق مشاوي مشكلة

• شيش برك
• ثرميدور بالمأكوالت البحرية

• صيادية سمك

الُمقبالت الساخنة
اختيارين لكل فرد

• كرات بطاطس
• تندوي بأجنحة الدجاج

• حلومي مشوية
• جمبري تمبورة  

• فطائر مشكلة
• بطاطس حرة

• سجق بصلصة الرمان
• قطع شاورما 

السحور تحت أضواء النجوم
من التاسعة مساءًا حتى الثانية صباحًا

السحور تحت أضواء النجوم
من التاسعة مساءًا حتى الثانية صباحًا

للشخص الواحد
١٩٠ ر. ق
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تمر |  ضمن الوجبة
علبة تمر، ثالث قطع

عصائر رمضانية |  ضمن الوجبة

الُمقبالت الباردة
اختيار لفردين

قمر الدين، تمر هندي، جالب، لبن

• حمص
• فتوش
• محمرة

• ُمتبل
• تبولة

• مخلالت مشكلة وزيتون
• سلطة سيزار

• سلطة الدجاج اآلسيوية
• سلطة يونانية

• سلطة باذنجان مقلي

الشوربة
اختيار لفرد

• شوربة اليوم • شوربة عدس

الحلويات |  ضمن الوجبة 
بقالوة مشكلة و حلويات فرنسية

األطباق الرئيسية
اختيار للفرد

• دجاج مشوي
• طبق مشاوي مشكلة

• شيش برك
• ثرميدور بالمأكوالت البحرية

• صيادية سمك
• أوزي ضأن مع أرز شرقي

• بفتيك مشوي بصلصة الفطر
• دجاج تايالندي بالكاري

• كورما لحم الضأن
• برياني بالخضار

• سمك قاروص محمر في المقالة
• دجاج مع بطاطس
• ضأن مطهو مع أرز

الُمقبالت الساخنة
اختيارين لفردين

• فطائر مشكلة، ٤ قطع
• بطاطس حرة

• سجق بصلصة الرمان

• كبة ضأن، ٤ قطعة
• فطائر بالجبن، ٤ قطع

للصندوق
١٨٠ ر. ق

صندوق الوجبات الجاهزة
إفطار/ سحور

من الرابعة مساءًا حتى الواحدة والنصف صباحًا

صندوق الوجبات الجاهزة
إفطار/ سحور

من الرابعة مساءًا حتى الواحدة والنصف صباحًا
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مرحبًا بكم في الوادي الدوحة - مجموعة فنادق إم غاليري، الواحة النقية، 
البوابة إلى مشروع نهضة قلب المدينة المستديم األول في العالم، 

مشيرب قلب الدوحة.

الوادي يعني فالي باإلنجليزية، فقد أخذ الفندق إسمه من المفهوم 
القديم لمشيرب باعتباره مكان تجمع المياه.

اإلقامة بشهر رمضان*تاريخ الفندق

الوادي

مزخرفة بطبقة من الذهب وحواف خشبية شرقية، تقدم الصينية الذهبية 
شايًا، وهو رمز الكرم بين أهل البلد، أو قهوة عربية مميزة.

  الصينية الذهبية

إستمتع باإلقامة في أحد غرفنا أو أجنحتنا المميزة وتمتع بأجواء الزخارف 
العربية واأللوان القطرية الممتزجة بأحدث مالمح التصاميم الداخلية 

األخشاب الناعمة تحت قدميك، والكراسي ذات المساند الُمضيفة، وفرش  
األسرة الُمريحة لإلستمتاع بليلة هادئة.

إن استخدام التكنولوجيا الصوتية- البصرية واإلضاءة والمناظر البانورامية 
للدوحة يجعل من غرفنا وأجنحتنا الجميلة الراقية بيتًا حقيقيًا مرفهًا بعيدًا 

عن التجربة البيتية. 

شارك في إقامة ساحرة وفريدة بالفعل، فنحن نفخر بتقديم مستويات من 
المرافق والخدمات خصيًصا لك.

* متوفر عند الطلب 



للصوم فوائد عديدة للصحة ويعتبر شهر رمضان المبارك أفضل وقت 
لبدء عادات صحية جديدة. إن التوازن واالعتدال بمثابة المفتاح للصحة.

ولإلستفادة التامة من الصوم، ثبت أن بعض أصناف الطعام من 
المناسب لكل فرد صائم أن يتناولها، للمساعدة على الحفاظ على 
مستوى جيد من التغذية طوال اليوم والبقاء سليم خالل الشهر.

نصائح رمضانية
برنامج الوالء المعني بأسلوب الحياة الذي يتخطى حدود 

الفنادق والعروض.

نقدم تجارب ُمذهلة بالفعل ونكافأك وأنت تعيش وتتكلم 
وتلعب، سواء كنت في المنزل أو خارجه.

إعتبارًا من الحجز األول، يحصل جميع أعضاء برنامج الوالء على خصم 
بفنادق تزيد عن ٣,٠٠٠ فندق.

وفر مع أكور حياة بال حدود

أكور
حياة
بال حدود

وفر حتى ٤٠٪ على العروض الترويجية، حصريًا لكل أعضاء برنامج الوالء.

العروض المخصصة

إنضم لبرنامج الوالء الخاص بنا من خالل مسح الرمز اإللكتروني موز

خبز الدقيق الكامل

شوفان

زبادي تمر

لبن
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لمزيد من المعلومات أو لحجز تجربتك الفريدة،
+٩٧٤ ٣٠٧٥ ٨٢١١Reservations.alwadihotel@accor.com +٩٧٤ ٤٠٠٩ ٩٩٩٩

ال تتردد في التواصل معنا على الواتساب من خالل
مسح الرمز اإللكتروني


