
 يمتد تاريخ هارودز 

  على مدار 170 عاًما تقريًبا،

 وهي اآلن عالمة تجارية عالمية مشهورة

  مرادفة للجودة والفخامة 

  ومجموعة مذهلة من البضائع، 

وكانت بدايتها مع الشاي.

 ال تزال عالقة هارودز الخاصة !

 مع مزارعي الشاي حتى يومنا هذا، 

 مع حدائق الشاي الحصرية حول العالم.

 من بين 170 نوًعا 

 من الشاي تُباع في متجر نايتسبريدج، 

 أشهرها - شاي هارودز رقم 14، 

 وهو مزيج من الشاي من 

 آسام و دارجيلنغ في الهند، 

سيالن )اآلن سريالنكا( وكينيا.

 تقدم قاعات هارودز للشاي

  مجموعة رائعة من أنواع الشاي 

 من قاعات الطعام الخاصة بنا، 

 إلى جانب قائمة 

 من المأكوالت الشهية 

 التي تجمع بين النكهات البريطانية التقليدية 

والشرق أوسطية.

 *ال تضمن هارودز أن تكون المنتجات خالية من المكسرات أو تم إنتاجها في 

بيئة خالية من المكسرات. يرجى إبالغ المضيف إذا كنت تعاني من أي حساسية للطعام.



قائمة الشاي والمشروبات

أنواع الشاي األسود

تم جلب الشاي األسود ألول مرة إلى أوروبا الغربية من الصين في أوائل القرن السابع عشر. إنه النوع األكثر 
شيوًعا من الشاي الذي يتم تقديمه في المملكة المتحدة، والطريقة التقليدية لالستمتاع به هي بإضافة القليل 

من الحليب.

شاي إيرل غراي من هارودز رقم 42: أنهوي، الصين 35ريال قطري
باالعتماد على قرنين من التقاليد اإلنكليزية، يعتبر هذا الشاي األسود المميز، الممزوج بلمسة من زيت 

البرغموت، هو المزيج األكثر شعبية وتميزًا من شاي هارودز.

شاي اإلفطار اإلنكليزي من هارودز رقم 14: 35ريال قطري
من الهند وسريالنكا وكينيا تُكّمل نكهات قوية من آسام الشاي الكيني الالذع والسيالني الحلو الخفيف إلنتاج 

شاي اإلفطار اإلنكليزي الشهير القوي النكهة والمتوازن.

شاي باري إمبريال من هارودز رقم 189: دارجيلنج، الهند 35ريال قطري
من حديقة شاي هارودز في وادي ميريك في دارجيلنغ، يتم انتقاء هذه األوراق المتأللئة ذات الرأس األبيض 

بعناية في موسم الصيف. وتعطي عند نقعها بالماءمشروًبا جمياًل برتقالًيا بلون الزعفران وبطعم مميز.

آسام هالماري التدفقالثاني35ريال قطري
إنه شاي حلو المذاق ومتوازن، بنكهة الشعير غنية بشكل رائع.

دارجيلنغ جونجبانا التدفق الثاني40ريال قطري
إنه شاي عصري وأنيق، بمذاق نهائي عطرّي وغني بالنكهة.

شاي روز ودينغ اإلنكليزي 30ريال قطري
إنه شاي عصري وأنيق، بمذاق نهائي عطرّي وغني بالنكهة.

أنواع الشاي األخضر

 لتحضير الشاي األخضر، تحمص األوراق الطازجة بالمقالة ) على الطريقة الصينية( أو على البخار
)على الطريقة اليابانية( عند درجة حرارة ساخنة بما يكفي لمنع عملية األكسدة الطبيعية واالحتفاظ بالنكهات 
الغنية لألوراق الطازجة. وهذا يضمن الحفاظ على الطعمات المميزة والمعقدة مع فوائد صحية كبيرة بسبب 

المستوى العالي من مضادات األكسدة والعناصر النشطة.

شاي ياسمين تشون هاو رقم 129: فوجيان، الصين30ريال قطري
إنه شاي أخضر سلس وغني الطعمة من األوراق الكاملة بنكهة زيوت الياسمين الطبيعية.

شاي سوبيريور سينشا رقم 210: شيزوكا، اليابان 45ريال قطري
يتميز هذا السنشا الفاخر بأوراق خضراء زمردية ناعمة وذات شكل إبرّي رفيع وجميل، مما يوفر كوًبا منعًشا 

من الشاي بنكهة خفيفة المرارة.

شاي غنباودر سوبريم 30ريال قطري
إنه شاي ناعم وغني بنكهات نباتية مدهشة، يشعرك بطعمة كثيفة مخملية على اللسان وحالوة في المذاق 

النهائي.

شاي اندلغشينا األخضر 30ريال قطري
حلو ومنمق مع شاي أصفر منعش ومرطب ، معتدل ومزروع عضويا  في مقاطعة أوفا في سيالن.



قائمة الشاي والمشروبات

أنواع الشاي األبيض

الشاي األبيض هو أقل أنواع الشاي تصنيًعا، ويتطلب االنتقاء الدقيق ألفضل البراعم الشابة. يقال أن االسم 
جاء من ظهور اللون األبيض الناعم " في أسفل" األوراق غير المتفتحة من البرعم. إنه األكثر نعومة في المذاق 

ويحتوي على أكبر كمية من مضادات األكسدة.

شاي زهرة البينوي البيضاء 40 ريال قطري
انتجت في مزرعة هينغ يان شان في جبال خارج مدينة فودينغ, شاي أبيض ذو جوة عالية من المحصول األول 

من زهرة و أوراق نبتت البينوي.

شاي أزهار الياسمين والزنبق رقم 101: أنهوي، الصين 40ريال قطري
هذا الشاي المنعش ليس غنًيا بمضادات األكسدة فحسب، بل يسر العين أيًضا عند تقديمه في إبريق شاي 
زجاجي. فعندما يتم وضعه في المياه الساخنة، تتفتح البُصيالت لتكشف عن بتالت الزنبق البرتقالي الجميلة 

وزهور الياسمين الحلوة.

أنواع شاي هارودز الفاخرة ومصّمم الشاي

إّن تحضير الشاي هو أمٌر في غاية الجدية، لذلك سواء كنت من محبي المزيج الغني بنكهات التوابل أو تميل 
إلى النوع ذي النكهات الزهرية أكثر أو لم تكتشف بعد مشروبك المثالي، فإن مصمم الشاي هنا لمساعدتك. فقد 

اختار مصمم الشاي بعًضا من أفضل أنواع الشاي في العالم لتستمتع بها كجزء من طقس شرب شاي فترة ما 
بعد الظهيرة في قاعات هارودز الحتساء الشاي.

شاي بنكهة التوابل 30ريال قطري
إنه سيمفونية مميزة من الشاي األسود والتوابل –من الهيل وبراعم القرنفل والزنجبيل المجفف إلى رقائق 

الفلفل الحار وحبوب الفلفل األحمر.

النعناع المغربي 40ريال قطري
هذا المزيج الفاخر هو مزيٌج من أوراق النعناع الكاملة وشاي غنباودر األخضر العضوي.

شاي عشبة الليمون والزنجبيل 30ريال قطري
إنه مزيج منعش يجمع بين الزنجبيل المجفف الحار وعشبة الليمون الحامضة.

شاي الكشمش األسود والكركديه 30ريال قطري
إنه شاي بنكهة قوية ونابضة بالحياة، فهو مزيج فاكهي مصنوع من حبوب الكشمش األسود والتوت الكاملة 

وبتالت الكركديه.



قائمة الشاي والمشروبات

أنواع الشاي العشبي

شاي أزهار البابونج رقم 112: 35ريال قطري
يزرع هذا الشاي عضويًا في مصر، وهو زاهي اللون وذو نكهة زهرية لطيفة، مع نكهات نهائية نباتية معقدة 

وناعمة ومرّة بشكل منعش.

قهوة هارودز

يتم تحضير جميع أنواع القهوة لدينا بعناية باستخدام مزيج القهوة المميز من هارودز نايتسبريدج روست، 
الذي يتألف من أربعة أنواع من القهوة المميزة: )1( البرازيل )اللب الطبيعي(: يعطي الحالوة والنكهة مع 

طعمات الشوكوالتة والمكسرات )2( كولومبيا )لب مغسول(: يعطي الحالوة، المرارة اللطيفة والنكهة مع 
طعمات الكراميل والكاكاو )3(سومطرة مادلين )لب مغسول(: يعطي طعمات التوابل،الحموضة المنخفضة 
والقوام الكثيف مع نكهات ريفية يمكن وصفها غالًبا بأنها ترابية )4( كوستاريكا ) مرحلة العسل(: تعطي نكهة 

أساسية سلسة، قوام منخفض وحتى متوسط الكثافة مع حموضة الشمام اللطيفة طويلة األمد.

إسبريسو........................................................................................................................................................ 20/15ريال قطري

.......................................................................................................................................................... 20/15ريال قطري ماكياتو

أمريكانو............................................................................................................................................................. 20ريال قطري

قهوة منزوعة الكافيين................................................................................................................................... 25ريال قطري

التيه................................................................................................................................................................... 30ريال قطري

كابتشينو............................................................................................................................................................. 30ريال قطري

............................................................................................................................................................. 28ريال قطري كورتادو

فالت وايت....................................................................................................................................................... 28ريال قطري

.................................................................................................................................................. 20ريال قطري أمريكانو ُمثلج

آيس التيه/موكا......................................................................................................................................... 30/25ريال قطري

............................................................................... 35ريال قطري مشروب الشوكوالتة الساخنة من هارودز جراند كرو

...................................................................................................... 35ريال قطري موكا الشوكوالتة من هارودز غراند كرو

قائمة المشروبات

.................................................................................................... 24/18ريال قطري مياه معدنية/ فّوارة 330 مل/750 مل

كوال , كوال اليت , سبرايت , فانتا برتقال , فانتا فراولة................................................................................... 20ريال قطري

..................................................................................................... 25ريال قطري عصير برتقال، عصير جزر، عصير البطيخ

عصير ليمون ونعناع....................................................................................................................................... 25ريال قطري

..................................................... 25ريال قطري شاي مثلج بنكهة الخوخ، عشب الليمون والزنجبيل ، الكركديه المتبل

......................................................................................................................................... 20ريال قطري شاي مثلج بالليمون

عصير التفاح، عصير المانجو.......................................................................................................................... 20ريال قطري

.......................................................................................................................... 28ريال قطري مشروب مثلج خوخ و رمان

نبيذ سو جيني الفّوار الخالي من الكحول........................................................................................................ 30ريال قطري



وجبة الفطور

بسكويتات وجبة اإلفطار 
اختيار لحم الديك الرومي أو اللحم املقدد 50ريال قطري

الفاكهة ومنتجات األلبان

............................................................................ 25ريال قطري خبز العجين المخمر مع الزبدة ومربى هارودز )نباتي(

زبادي وغرانوال وكومبوت التوت والعسل)نباتي(.......................................................................................... 60ريال قطري

.............................................................................................................................. 40ريال قطري زبادي يوناني وتوت )نباتي(

فطور بريوش 35ريال قطري
اخرت من بني النكهات الحلوة واملالحة؛

الفراولة، التوت األزرق، القرفة، لحم الديك الرومي والجبن, زعتر و لبنة.

وجبات البيض

بيض فلورنتني المافن اإلنكليزي، بيض مسلوق بدون قشرته، سبانخ بصلصة كريمية.......................... 45ريال قطري

بيض مليك المافن اإلنكليزي، بيض مسلوق بدون قشرته، سلمون مدخن............................................. 55ريال قطري

.................. 50ريال قطري بيض بينديكت المافن اإلنكليزي، بيض مسلوق بدون قشرته، لحم الديك الرومي المقدد

بيض سكوتيش  بيض مسلوق طري ، لحم سجق ، سلطة شمر ، مايونيز باألعشاب.............................. 65ريال قطري

البيض املخفوق مع السلمون المدخن والتوست الُمحّمص.................................................................... 65ريال قطري

................................................. 50ريال قطري شكشوكة البيض المخفوق أو البيض المخبوز، بهارات شرقية، خبز عربي

فطور نقانق وبيض......................................................................................................................................... 60ريال قطري

.................................................................................. 140ريال قطري ستيك و بيض ضلع واغيو ۱۲۰ جرام ، هليون مشوي

 إفطار هارودز املميز بيضتان مطهوتان بأي طريقة )بيض من دجاج غير محبوس(،
 سجق دجاج، لحم بقري مقدد، فطر، هاش براونز )فطائر من البطاطس المبشورة والمقلية(

.............................................................................................. 80ريال قطري والفاصوليا المطبوخة والطماطم المشوية

تقدم من 4.00 إىل 11 صباحا

......................................  15ريال قطري فاصوليا مطبوخة

سلمون مدخن......................................... 35ريال قطري

مشروم قطري سوتيه................................ 15ريال قطري

............................... 25ريال قطري سبانخ صغيرة سوتيه

شريحة جبن شيدر...................................  15ريال قطري

الهليون المشوي........................................ 25ريال قطري

أطباق اإلفطار الجانبية

معجنات اإلفطار

كرواسون بالزبدة............................................................................................................................................. 30ريال قطري

كرواسون الشوكوالتة..................................................................................................................................... 35ريال قطري



أطباق الطعام اليومية

شطرية بلحم الكركند 85ريال قطري
مايونيز بالليمون، فجل مخلل، خس

وجبات خفيفة

شوربة يومية تقدم مع خبز العجين الُمخّمر )نباتي(.................................................................................. 30ريال قطري

سمبوسة الزعتر المحشّوة بجبن المزرعة القطرية )نباتي(....................................................................... 40ريال قطري

جبنعلى خبز العجين الُمخّمر بالكمأة)نباتي(............................................................................................. 50ريال قطري

....................................................................................................................................................... 50ريال قطري كروك مدام

 قريدس متبل بصلصة شرقية مع هريسة وبقدونس 
.............................................................................................................................................. 45ريال قطري  و مايونيز بالثوم

 كلوب ساندويتش بالدجاج المحّمر واللحم البقري المقدد وخس 
وطماطم صغيرة ومايونيز البيض، تقدم مع بطاطس مقلية...................................................................... 60ريال قطري

شطائر مفتوحة
مجموعة مختارة من شطائر هارودز تقدم بالخبز املميز املصنوع من العجني املُخّمر

.............................................................................................. 50ريال قطري أفوكادو مهروسوبصل بالبيض وفلفل أسود

سمك السلمون النرويجي المدخن والكبر وجبنة كريمية بالَشبت.......................................................... 50ريال قطري

 اللحم البقريمايونيز بالعسل والخردل وخيار مخلل 
 وبصل مخلل وجبنة عكاوي........................................................................................................................... 50ريال قطري

السلطات

 سلطة القرنبيط المشوي وحمص وسبانخ صغيرة، 
........................................................................................................ 45ريال قطري الكينوا والبندق والكراث المخلل )نباتي(

 سلطة خرشوف وجرجير مع 
......................................................................................... 50ريال قطري صلصة تتبيل فرنسية وثوم محمص ولوز )نباتي(

سلطة سيزر

......................................................................................................................................................... 45ريال قطري كالسيكية

........................................................................................................................................................... 55ريال قطري بالدجاج

بالجمبري......................................................................................................................................................... 65ريال قطري



أطباق الطعام اليومية

رشيحة لحم الضلع 210ريال قطري
200 غرام، اختيار من الفطر،الفلفل األسود أو  صلصة البرينيز وكونفيت الطامطم

خرضاوات ورقية طازجة
سلطة األعشاب العطرية والخس اإلفرنجي 25ريال قطري

سبانخ بالزبدة 25ريال قطري

الغداء والعشاء

............................................. 70ريال قطري دجاج صغير محّمر مع عصير الخردل،  هليون أخضر، بطاطس مهروسة

 برغر اللحم البقري أنغوس مع قطعة خبز بريوش وشيدر ُمعتق
.............................................................................. 90ريال قطري وصلصة مخللة من البصل األحمر، مع بطاطس مقلية

....................................................................... 80ريال قطري برغر الخضروات، فطيرة نباتية و  والمخلالت زبدة الخس

 قطع السمك المقلية ورقائق البطاطس المميزة من هارودز مع صلصة التارتار، 
 بازيالء مهروسةونعناع................................................................................................................................. 75ريال قطري

 سلمون بالزعفران مع الفطر، صلصة ليمون بيور بالنك، 
 ميل فوي مخبوزة، هليون وبطاطس مهروسة............................................................................................ 80ريال قطري

 فطيرة السمك التقليدية طبق كالسيكي من السلمون والروبيان وسمك القد
في فيلوتي السمك الكريمي ، مغطى بالبطاطس المهروسة........................................................................... 95ريال قطري

أطباق المعكرونة واألرز

 سباغيتي بصلصة طماطم كرزية وريحان وجرجير 
وبارميزان وزيت زيتون معصور على البارد )نباتي(........................................................................................ 50ريال قطري

فيتوتشيني مع القريدس البني، الكوسا، فلفل حار وثوم.............................................................................. 70ريال قطري

تورتليليني بلحم الكركند.................................................................................................................................. 80ريال قطري 

أرز كانتوني مقلي مع الدجاج والخضار.......................................................................................................... 60ريال قطري

............................................................................................................................................. 65ريال قطري الزانيا لحم البقر 

دجاج تيكا ماساال أرز بسمتي المطهو على البخار وتوابل......................................................................... 55ريال قطري

المجبوس

.......................................................................................................................................................... 85ريال قطري الجمبري

موزات لحم الضأن المطهو ببطء.................................................................................................................. 80ريال قطري

.................................................................................................................................................... 75ريال قطري دجاج صغير

......................................................................................................................................... 85ريال قطري لحم الصدر البقري

األطباق الجانبية )نباتي(

 خبز العجين الُمخّمر
مع الزبدة 25ريال قطري

زبادي عربي 20ريال قطري

بطاطس مهروسة 15ريال قطري

بطاطس مقلية )نباتي(

أصابع البطاطس المقلية/متموجة 25ريال قطري

 أصابع بطاطس/ بطاطس متموجة مقلية
مع زيت الكمأة والبارميزان 30ريال قطري

أصابع البطاطس المقلية المقطعة بشكل طازج 20ريال قطري



شاي فترة ما بعد الظهيرة

شاي كريم من هارودز 95ريال قطري
 بما في ذلك اختيارك من شاي هارودز، مع كعكات بالتمر

والزبيب أو من دون حشوة تقدم مع القشدة الكثيفة ومربى هارودز )نباتي(

شاي ما بعد الظهرية يف هارودز 190ريال قطري
بما في ذلك اختيارك من شاي هارودز، مجموعة مختارة من الشطائر الصغيرة، واختيار من الكعكات 
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