
DOHA

BEVERAGE
قامئة املرشوبات



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
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LA CAFFETTERIA
ةوهقلا تابورشم

La nostra miscela è il risultato di un’attenta selezione di 5 
tipologie di caffè provenienti dal Centro America e Brasile. 
Grazie ad un processo di tostatura dedicato e attento alle car-
atteristiche di ciascuna monorigine selezionata, il risultato fi-
nale è una miscela speciale a ridotto tenore di grassi e caffeina 
e con un forte valore digestivo. In tazza, il caffè Cova presenta 

un aroma raffinato e un gusto elegante e riconoscibile. 
 قهوة كوفا هو نتيجة اختيار دقيق من 5 أنواع من القهوة من أمرياك الوسىط
 والربازيل. بفضل معلية التحميص املخصصة املدروسة خلصائص لك أصل فردي

 حمدد، فإن النتيجة الهنائية يه مزجي خاص مع حمتوى منخفض من الدهون
.والاكفيني وقمية هضمية قوية. قهوة كوفا متثل الراحئة الراقية والطعم املمزي

ESPRESSO 
اسربيسو

ESPRESSO DECAFFEINATO
اسربيسو بدون الاكفيني

ESPRESSO CON PANNA
اسربيسو مع كرمية خمفوقة

CAFFÈ AMERICANO
األمريكية  القهوة 

CAFFÈ GINSENG / CAFFÈ D’ORZO
قهوة اجلينسنغ / قهوة بارلي
 
CAFFÈ FREDDO CON GHIACCIO/ SHAKERATO
قهوة مثلجة / قهوة خمفوقة

CAPPUCCINO
اكبتشينو

CAPPUCCINO CON PANNA
بالقشطة اكبتشينو 

LATTE CALDO
حليب دافئ

QR. 25

QR. 20

QR. 25

QR. 25

QR. 30

QR. 30

QR.  30

QR.  35

QR. 30



5
Specialità / األطباق املمزية

Su richiesta: latte scremato, latte di mandorla, latte di anacardi, latte di soia.
.عند الطلب: حليب خايل الدمس ، حليب لوز ، حليب جوز الاكجو ، حليب الصويا

LATTE MACCHIATO
    رغوة احلليب الدافئ مع قطرات القهوة

LATTE MACCHIATO FREDDO
 رغوة احلليب البارد مع قطرات القهوة 

MAROCCHINO
 قهوة اسربيسو، كرمية حليب نامعة، محسوق الاكاكو املر

CAFFÈ VIENNOIS
Espresso lungo, panna montata, cannella
  قهوة اسربيسو طويلة، كرمية خمفوقة، دارسني

CAFFÈ GOURMAND
Espresso e dolcetti a sorpresa
 قهوة اسربيسو مع قطعة ميين كيك

COVACCINO
Caffè Americano, cioccolata, zucchero di canna, panna 
montata, granella di pistacchio
 قهوة امريكية، شوكوالتة ساخنة، سكر بين، كرمية خمفوقة، فستق
 اجلرانوال

CIOCCOLATA CALDA
 شوكوالتة ساخنة وكرمية احلليب

MÉLANGE
Cioccolata calda con panna
 شوكوالتة ساخنة مع كرمية خمفوقة

QR. 35

QR. 35

QR. 35 

QR. 35

QR. 45

QR. 40

QR. 30

QR. 35
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IL TÈ - COLLEZIONE COVA
Selezioniamo con cura solo le più prestigiose miscele 

provenienti dai  migliori “giardini del mondo”. 
”فقط أخفم التوليفات القادمة من ”أفضل حدائق العامل

TÈ FREDDO COVA
Classico - Limone - Pesca
شاي مثلج مزنيل الصنع، كالسيك - لميون - خوخ
 

TÈ
شاي

Darjeeling
tè nero, India: considerato lo “champagne” dei tè, 
per intenditori.
دارجيلينج  شاي 
الشاي األسود ، اهلند:تعترب كمشبانيا بني الشاي

Earl grey imperiale  
tè nero: darjeeling al bergamotto.
إيرل جراي إمربيال
 .األسود: دارجيلنغ بزيت الربمغوت

Ceylon orange pekoe  
tè nero, sri lanka, aroma deciso, gusto pieno 
ed equilibrato.
بيكو الربتقال   سيالن 
.الشاي األسود ، رسيالناك ، راحئة قوية ، طعم اكمل ومتوازن

Royal breakfast
tè neri cinesi sposano il vigore del tè Assam.
إفطار مليك
الشاي األسود الصيين الذهيب خملوط مع شاي آسام اكمل اجلسم

Special gunpowder
tè verde, Cina: il più bevuto al mondo, 
gusto fresco e pungente.
غانباودر   سبيشيل 
 الشاي األخرض ، الصني: األكرث تقديرا يف مجيع أحناء العامل ، طازجة
و نكهة حادة

QR. 35

QR. 30

Specialità / األطباق املمزية
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TISANE  - شاي العشيب 
 
Tisana “energy” - تيسانا : 
miscela rivitalizzante con guaranà, al gusto intenso e 
fruttato di pesca e zenzero.
مزجي منعش مع غرنا ونكهة اخلوخ والزجنبيل والفاكهة

Finocchio e liquirizia - فينوشيو ليكورسيا : 
miscela dolce, profumata e digestiva, con semi di finocchio 
e radice di liquirizia.
مزجي حلو ومعطر وهضمي مع المشر وعرق السوس

Infuso frutti di bosco - مزجي فرويت دي بوسكو : 
perfetto mélange di karkadé, rosa canina e frutta 
disidratata.
مزجي اكركيدي مثايل، ومثرة الورد وفواكه جافة

Camomilla - اكموميل : 
capolini interi di matricaria camomilla riconosciuti per le 
proprietà addolcenti e sfiammanti.
 رؤوس زهور ماترياكريا ا ملعروفة خبصائصها الناجضة واملضادة
لاللهتابات

QR. 30

COVA HIGH TEA
 اسرتاحة الشاي كوفا

CLASSIC
Un assortimento di tartine e sandwicherie Cova, una selezione 

di pasticceria e l’accompagnamento di uno dei Tè Cova.
 تشكيلة من التارتني والسندويشات حملية الصنع، مع اختيار ميين كيك مع مجموعة

خمتارة من شيف كوفا اخلاص ، يرافقهم شاي املزيون
QR. 200

ROYAL
Il Classic High Tea è accompagnato da una degustazione 

di praline Cova, datteri frappé e noci.
 ، افوكلا نيلارب ىولح قوذت عم انب صاخلا يكيسالكلا ياشلا مدقن

.”هيبارف“ تارسكملا و رمتلا
QR. 240

Specialità / األطباق املمزية
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SPREMUTE, FRULLATI 
E CENTRIFUGHE

طازجة طبيعية  عصائر 

SPREMUTA DI AGRUMI FRESCHI
Arancio - pompelmo - limone
عصري طازج من الربتقال - اجلريب فروت - اللميون

FRULLATO DI FRUTTA FRESCA
الطازجة الفاكهة  مسويث 
الطازجة الفواكه   خمفوق 

SUPER ENERGETICO
Arancia, carota, lime, zenzero, miele
فائقة  طاقة 
الربتقال واجلزر واللميون والزجنبيل والعسل

DEPURATIVO
Mele Smith, cetriolo, sedano, zenzero
تنقية
التفاح االخرض واخليار والكرفس والزجنبيل

ACE 
Carota, mela, arancia
ايس
اجلزر والتفاح والربتقال

DETOSSINANTE 
Mela, pera, limone
ديتوكس
واللميون  التفاح والمكرثى 

MINERALIZZANTE
Cetriolo, mela Smith, carota, limone
مينريالزيانيت
خيار، اخرض ، جزر، لميون

ANTI RITENZIONE IDRICA
Ananas, finocchio, sedano, menta
منع احتباس املاء
األناناس والمشر والكرفس والنعناع

QR. 30

QR. 50

QR. 50

QR. 50

QR. 50

QR. 50

QR. 50

QR. 50

Specialità / األطباق املمزية
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ACQUA PANNA BOTT. 
0,25cl OR 0,50cl
زجاجة مياه معدنية

ACQUA SAN PELLEGRINO BOTT. 
0,25cl OR 0,50cl
بارلكينج زجاجة مياه 

BIBITE
Coca-Cola - Coca-Cola Zero - Orange soda - 
Bitter Orange - Cedrata, Chinotto
 كواككوال - كواككوال زيرو - صودا برتقال - برتقال مر - سيدراتا-
تو تشينو

FEVER TREE  
Limonata - Acqua Tonica - Ginger Ale - 
Ginger Beer - Lemon Tonic - Soda
 تونيك - صودا لميوناده - ماء تونيك - جينجر ايل - زجنبيل - لميون
تونيك - ماء صود

LE BEVANDE
 مرشوبات

QR.  18 - 32

QR.  18 - 32

QR.  22

QR. 30

Specialità / األطباق املمزية
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ANALCOLICI E MOCKTAILS
مرشوبات و كوكتيالت

COVA ANALCOLICO
Succo d’arancia, succo di pompelmo, papaya, fragola
عصري برتقال، عصري جريب فروت، بابايا، فراولة

POMODORO COVA
 عصري مطامط كوفا

MONTENAPO
Succo d’ananas, spremuta di pompelmo, fragola
 عصري األناناس، عصري جريب فروت، فراولة

VIRGIN MOJITO
Foglie di menta, zucchero di canna, lime, soda
 أوراق نعناع، سكر بين، لميون، صودا

PARIS EN ROSE
Sciroppo alla rosa, succo di lime, succo d’arancia, 
Ginger Ale  
  رشاب الورد وعصري اللميون وعصري الربتقال والزجنبيل

LAVENDER
Limone fresco, sciroppo di lavanda, Fever Tree 
Lemon Tonic, menta frasca
 لميون طازج، رشاب الفندر، فيفر تري لميون تونيك، نعناع طازج

GOLD CORIANDER
Coriandolo fresco, lime, succo di ananas, acqua tonica
 كزبرة طازجة، لميون، عصري األناناس، ماء تونيك

VIRGIN STRAWBERRY BELLINI
Estratto di fragola, soda al lime e limone
فراولة، صودا لميون حامض

VIRGIN COLADA
Succo di ananas, latte di cocco, sciroppo di 
zucchero
عصري األناناس، حليب جوز اهلند، رشاب السكر

QR.60

QR. 50

QR. 55

QR. 60

QR. 55

QR. 55

QR. 60

QR. 60

QR. 60

Specialità / األطباق املمزية






