
ALL DAY
منيو

DOHA



Si avvisa la gentile clientela che per qualsiasi informazione sulla presenza di 
sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze è possibile consultare

 l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, 
dal personale in servizio. 

Per garantire la continua presenza del nostro prodotto, alcune materie prime 
potrebbero essere surgelate all’origine o congelate in loco, mediante abbatti-
tore rapido di temperatura. Per maggiori informazioni è possibile consultare 

l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale 
in servizio. 

-

 نرجو منمك إبالغنا بأي متطلبات غذائية أو قيود أو حساسيات. وثيقة املواد
 .املسببة للحساسية متاحة ميكنمك طلهبا من أحد املوظفني اخلدمة

 لضامن اسمترار احلفاظ عىل منتجاتنا، بعض املواد اخلام مت مجتيدها يف
 األصل أو يف املوقع باستخدام املربد الرسيع. ملزيد من املعلومات ميكنك الرجوع

 إىل الوثائق املناسبة اليت سيمت توفريها، عند الطلب، من قبل املوظفني يف
.اخلدمة



Tradizione dal 1817
Dal 1817 ad oggi, Cova è luogo di incontro e di incanto elegante e raffinato. 
L’arte del ricebere con garbo, gusto e riservatezza si affianca a tradizione, 
artigianalità e savoir faire tra i valori della Pasticceria, istituzione a Milano, 

a Parigi, e nel mondo.

 تأسس منذ عام 1817 كوفا يه واحدة من أقدم الباستيرشيا يف إيطاليا ووجهة
 دولية. احتفلت لمتزيها يف املنتجات، واخلدمة اليت ال تشوهبا شائبة وتصمميات
 .داخلية رائعة، كوفا يه مؤسسة جمتد احلرفية املصممة حسب الطلب واإلبداع



COLAZIONE DA COVA
اإلفطار يف كوفا

Fino alle 12:00 / 12:00 حىت

COVA 

Una scelta di caffetteria, centrifuga Detox, pancakes, 
croissant salato

 اختيار من الاكفترييا ، عصري الديتوكس ، الفطائر، الكرواسون اللذيذ العادي

QR. 110

ROYAL

Una scelta di caffetteria, spremuta di agrumi freschi, uova a 
piacere, cestino con mini croissants, macedonia 

 مجموعة خمتارة من الاكفترييا، عصري امحلضيات الطازج، اختيارك من البيض،
سلة من الكرواسون الصغري، سلطة فواكه

QR. 115

OASIS

Una scelta di caffetteria, spremuta di agrumi freschi, 
uova a piacere, cestino con mini croissant e pane arabo, 

hummus di ceci

 خيار من الاكفترييا، عصري امحلضيات الطازج، اختيارك من البيض، سلة من
الكرواسون الصغري واخلزب العريب، وامحلص املتبل

QR. 120
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QR.  80

QR.  65

QR.  65

QR.  70

  

QR.  65

QR.  65

QR.  75

QR. 70

QR.  65

QR.  95

UOVA STRAPAZZATE 
املخفوق البيض 

Con tartufo nero e formaggio
مع المكأة السوداء واجلبنة

UOVA IN CAMICIA
املسلوق البيض 

Con avocado su crostone di pane integrale
مع األفواكدو عىل خزب الحمق احملمص

Con bacon di manzo
مع حلم البقر املقدد

Con salmone norvegese affumicato
مع مسك السملون الرنوجيي املدخن

OMELLETTE
البيض جعة 

Con pomodoro, peperone e cipolla
مع المطامط والفلفل والبصل

Con arrosto di tacchino e formaggio
مع حلم الديك الرويم واجلبنة

Con tartufo nero e mozzarella
مع المكأة السوداء وجبنة املوتزاريال

PANCAKES CON SCIROPPO D’ACERO E 
FRUTTA FRESCA
      الفطائر مع رشاب القيقب ورشاحئ الفاكهة الطازجة

GRANOLA E YOGURT
    جرانوال مع الزبادي

PIATTO DI FORMAGGI E MIELE
طبق جبنة وعسل

UOVA, PANCAKES E DI PIÙ
واملزيد والفطائر  البيض 
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QR.  20

QR.  40

QR.  55

QR.  50

QR.  65

 

QR.  45

QR.  50

CROISSANT
مجموعة خمتارة من الكرواسون احللو أو املاحل

CROISSANT SALATI
اللذيذ الكرواسون 

Mozzarella e pomodoro
جبنة موتزاريال و مطامط

Tacchino e formaggio
مطامط و اليرازتوم ةنبج

TRAMEZINI DI PANE INTEGRALE
شطائر خزب الحمق

Pollo, avocado, maionese
دجاج، أفواكدو، مايونزي

Salmone norvegese affumicato, insalata, pomodoro, 
maionese
مسك السملون الرنوجيي املدخن واخلس والمطامط واملايونزي

TOSTINI
توست صغري

Il tostino tacchino e formaggio
توست صغري مع حلم الديك الرويم واجلبنة

Il tostino formaggio e crema al tartufo
توست صغري مع اجلنب وكرمية المكأة

DAL NOSTRO FORNO
PANINI E TRAMEZZINI

وجبات خفيفة معدة من خزبنا املخبوز يف املزنل
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QR.  50

QR.  40

QR.  55

QR.  60

QR.  65

FOCACCE
فواكتشيا

Prosciutto cotto di tacchino, brie, salsa rosa
حلم الديك الرويم املدخن، جبنة بري، صلصة كوكتيل

Mozzarella e pomodoro
جبنة موتزاريال و مطامط

Bresaola, rucola, pomodoro, salsa rosa
بريساوال، جرجري، مطامط، صلصة كوكتيل

CLUB SANDWICH
لكوب ساندويتش

CLASSICO
Pane bianco tostato, pollo, bacon di manzo, lattuga 
pomodoro, maionese con patatine fritte
 خزب أبيض محمص ، دجاج ، حلم بقر مقدد ، خس ، مطامط ،
مايونزي مع بطاطس مقلية

SALMONE
Pane bianco tostato, salmone norvegese affumicato, 
lattuga, pomodoro, maionese con patatine fritte 
 خزب أبيض محمص، سملون نروجيي مدخن، خس، مطامط، مايونزي
مع بطاطس مقلية
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QR.  100

QR.  100

QR.  110

QR.  90

QR.  110

QR.  100

QR.  100

QR.  100

QR.  50

QR.  80

QR.  100

LASAGNETTA ALLA BOLOGNESE
 الزانيا بولونزي صغرية

SPAGHETTI FRESCHI DI GRANO DURO CON 
POMODORO DATTERINO E BASILICO
معكرونة اكملة طازجة مع داتريينو المطامط والرحيان

RISOTTO AI FUNGHI PORCINI E PARMIGIANO
ريزوتو فطر بورسيين مع البارمزيان

MINI CHEESE BURGERS CON CHEDDAR, BACON DI          
MANZO, LATTUGA, POMODORO E PATATINE FRITTE
 ميين برجر باجلنب مع الشيدر وحلم البقر املقدد والمطامط واخلس،
املقلية البطاطس  مع 

GUAZZETTO DI PESCE
خينة غوازيتو المسك

FRITTO DI CALAMARI, GAMBERI E VERDURE
اكالماري مقيل ومجربي وخرضوات متبورا

HAMBURGER DI POLLO CROCCANTE
برجر دجاج مقرمش

GNOCCHI ALLA SORRENTINA
جنوتيش اليقطني مع جبنة تاليجيو وبذور اخلخشاش

ZUPPA DEL GIORNO
اليوم شوربة 

VERDURE GRIGLIATE DI STAGIONE CON 
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA, BASILICO
خرضوات مومسية مشوية، موزاريال جاموس من اكمبانيا ، رحيان

IL NOSTRO VITELLO TONNATO
حلم العجل لدينا يف صلصة التونة

LO CHEF SUGGERISCE
اإلفطار يف كوفا

Dalle 12:00 alle 22:30 
متوفر من الساعة 12:00 ظهرا حىت الساعة 10:30 مساء
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DA COVA MILANO A QATAR
من ميالنو إىل قطر

RISOTTO ALLO ZAFFERANO MANTECATO, 
SELEZIONE RISO CARNAROLI “SAN MASSIMO

ريزوتو الزعفران امليالين، تشكيلة  أرز اكرنارويل سان ماسميو
QR. 110

LA VERA COTTOLETTA ALLA MILANESE CON 
RUCOLA E POMODORINI

رشحة حلم العجل ميالنو مع سلطة اجلرجري والمطامط الكرزية
QR. 140

QR. 85

QR. 80

QR. 80

COVA CHICKEN CAESAR SALAD CON BACON  DI 
MANZO CROCCANTE
سلطة سزير الدجاج كوفا مع حلم البقر املقدد املقرمش

MISTICANZA SALAD CON CHÈVRE, FRAGOLE 
LAMPONI, MORE E CETRIOLI
سلطة، جبنة ماعز، فراولة، توت، توت عليق، خيار

VIVALDI SALAD
Verdure al vapore, uovo sodo, tonno, pomodorini, 
olive verdi, acciughe, fagioli cannellini, fagiolini
 اخلضار املطهوة عىل البخار ، البيض املسلوق ، التونة ، المطامط
 ، زيتون أخرض ، أنشوجة ، فاصوليا بيضاء ، اعشاب خرضاء
مشلكة

LE INSALATE
واملزيد والفطائر  البيض 
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QR.  12

QR.  5.50

QR.  35

QR.  50

QR.  50

QR.  50

QR.  50

QR. 4.50

PASTICCERIA MIGNONNE cad./each
معجنات صغرية طازجة

PRALINE
Miniature di cioccolato realizzate a mano 
        روائع صغرية من الربالني املصنوعة يدويا

IL NOSTRO MARITOZZO
ماريتوزو: كعكة بريوش، كرمية املعجنات، كرمية خمفوقة

COPPA COVA
Crema pasticcera, frutti di bosco, panna montata, 
granella di pistacchio 
 كرمية املعجنات، التوت الربي، الكرمية املخفوقة، حبوب الفستق
احلليب

TIRAMISÙ - RICETTA 1817
Crema al mascarpone, savoiardi, caffè, cacao in polvere
كرمي ترياميسو، بسكويت إصبع ، قهوة، محسوق اكاكو

FETTA DI SACHER COVA - RICETTA 1817
كعكة كوفا سارش قطعة

LE NOSTRE TORTE DEL GIORNO 
كعكة اليوم –قطعة أو ميين كيك

FROLLINI - VENTAGLIETTI 
فينتاجلييت  - فروليين 

DOLCI TENTAZIONI
زاوية احللوى






