
With a unique blend of elegance and sophistication, Wahaj Mediterranean 
Brasserie offers a casual dining restaurant in the heart of 21 High st. 

At Wahaj, our chefs are determined to capture every guest’s imagination. 
That is why we offer everyone who walks through our doors only the very 
best in traditional Mediterranean dishes. Wahaj truly takes pride in refining, 

crafting and serving timeless foods inspired from the warm shores of the 
Mediterranean. Our desire is to give our guests an inimitable experience.

Wahaj chefs crafted a unique Mediterranean food experience. Whatever 
comes from our kitchen or off our grill, whether marinated, seasoned, 

braised or skewered, is made with great care for you to enjoy your moment 
at Wahaj

Our Brand Story



Menu
SOUPS
Butternut squash (D,G,V)       50 QR  
Oven-roasted butternut soup topped with cream and pumpkin seeds

Mushroom Veloute (D,G,V)       50 QR
Creamy mushroom soup, mushroom brunoises, chives and cream foam

COLD STARTER
Marinated Local Cucumber (D,N,V)       35 QR
Filled with labneh, mint and coriander

Al Wahaj Hummus (D,G,N)                  45 QR  
Avocado and white bean hummus served with crispy bread
  

HOT STARTER
Fried Tiger Prawn Kadaif (S,D,N)      170 QR        
Spiced tomato tamarind condiment and saffron mayonnaise

Fried Baby Squid (S,N,G,S, Sesame)      85 QR
Coated in Tempura batter

Eggplant & Zucchinis Fritters          90 QR
Served with a Tzatziki condiment

Gyoza Dumpling Fried with Sesame (G,D,E,S, Sesame)
Chicken (4 pcs)        60 QR
Prawns (4 pcs)         65 QR
Wagyu beef tajima (4 pcs)       95 QR
  

SUSHI ROLLS & SASHIMIS
Maki Roll, Salmon, roasted Sesame, Yuzu and Tobiko eggs (6 pcs)  72 QR
(S,G,D,E, Sesame)

California Roll, King Crab, Avocado and Mango(6 pcs) (S,G,E)   90 QR

Maki Roll, Prawn Tempura, Avocado, Cucumber, Mango and  72 QR 
Tobiko Eggs (S,G,E)  

Maki Roll, Soft Shell Crab Tempura, Avocado and Asparagus (S,G,E)  82 QR

Maki Roll, O Toro Tuna & Tuna Tartar, Cucumber and Caviar (S,G,E)  90 QR 

Classic Sashimi (S,G)  
Salmon          75 QR
Yellowtail         120 QR
O Toro Tuna          160 QR

Al Wahaj Signature Sashimi (S,G)  
Salmon          80 QR
Yellowtail         125 QR
O Toro Tuna          165 QR
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TO SHARE
12 Hour Confit Lamb Shoulder (D,G, Sesame)            220 QR
Spelt risotto and dried fruits

SALAD
Mykonos Greek Salad (D,G,V)        65 QR
Served on a bed of parmesan tart, eggplant caviar and frisée lettuce

Peruvian Red Quinoa Salad (V)       85 QR
Red quinoas, cherry tomatoes, piquillo peppers, avocado, 
pomegranate and balsamic dressing

Al Wahaj Caesar Salad (D,G,S)       65 QR
Calabrian mayonnaise dressing, spiced crumbs, parmigiano cheese and 
fried goat cheese balls

Mozzarella Di Bufala (D,N, Sesame)        88 QR
Served with heirloom Provence tomatoes, sliced pastrami and 
rocket leaves
 

PIZZETTA
Your choice of regular Wahaj or Active Carbon dough

Margherita (D,G,V)        75 QR
Tomato sauce, mozzarella, oregano and basil

Truffle (D,G,V)         105 QR                                               
White sauce, mozzarella and rocket salad

Al Wahaj (D,G,V)        80 QR   
Tomato sauce, mozzarella, labneh, olives, spring onion and 
pomegranate seeds

Tandoori (D,G)          80 QR         
Tandoori chicken, mozzarella, capsicum, red onion, 
fresh coriander and cream
 

PASTA & RISOTTO 

Homemade Green Lamb Lasagna (D,G,E)     95 QR
Finished with grated cheese and served with a mixed herb salad

Al Wahaj Risotto (D)        105 QR
Mushroom risotto with charcoal-grilled chicken and lemon chicken jus

Linguine with Grilled Broccoletti (D,G,E,N,V)     70 QR
Served with pesto and tomato zaatar fondue

Spaghetti Cacio e peppe (G,D)         85 QR
Pasta cooked with a pecorino, parmigiano cheese sauce and
black pepper

Spaghetti Bolognaise (D,G)       75 QR

Spaghetti Pink Sauce (D,G)         65 QR

Spaghetti Pomodoro (D,G)        65 QR



MAIN COURSE
Veal Chop alla Milanese (D,G)      250 QR
Herbs salad, cherry tomatoes and lemon 

Deep Fry Smoked Tender Chicken (D,G)     140 QR
Miso spinach salad, parmigiano cheese and truffle vinaigrette

Veal Piccata Roasted with Lemon Sauce (D,G)    250 QR

Black Label Argentinian Beef Rib Eye (D,G,N)    185 QR
Padron pepper tempura, Chimichurri and mushroom sauce

Black Cod Fish Gindara ‘Origin Japan’ (S,G,D,Sesame)   250 QR
Glazed in the barbecue and smoked with bamboo leaf, served with
mixed mushrooms, broccoletti, asparagus and yuzu butter sauce

Al Wahaj Black Burger (D,G,E,N)         95 QR    
Wagyu beef patty with active carbon burger buns

Free- Range Corn-Fed Chicken Milanese (D,E,G)    85 QR
Coated with green herb bread crumbs

Free-Range French Butterfly Baby Chicken      140 QR
Charcoal grilled, served with grilled tomatoes, chilies and lemon

Tenderloin Steak           145 QR
With herb butter sauce and fries

SIDES

French Fries                              35 QR

Pommes Chips         35 QR

Mashed Potatoes        35 QR

Steamed White Rice        35 QR

Creamy Spinach         35 QR

Mixed Herb Salad        40 QR

Spelt          35 QR

DESSERTS

Yuzu Cheese Cake (G,D)       65 QR

Banana cake (G,D)        65 QR
Served with a toffee caramel sauce

Roasted Pineapple (D,G)        55 QR
Served with mixed fruit salad, exotic sorbet and a crispy tuile 
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COLD BEVERAGES

MOCKTAILS                                                                  40 QR

Rose Mojito
Rose-Flavored Classic Mojito

Mediterranean Magic
Smashed mixed berries and mint, topped with sparkling water

Passion Bull
Mixed fresh passion fruit with Red Bull

Qatari Breeze
Watermelon & coconut, topped with sparkling water

Blossoming Rose
Cranberry juice, rose flavor with fresh mint

ICED TEA                                           
Strawberry Iced Tea        24 QR 

Lemon Iced Tea        24 QR

Peach Iced Tea        24 QR

 
FRESH JUICES                                         32 QR

Orange, Pineapple, Watermelon, Mango, Pomegranate, Lemon & Mint

SOFT DRINKS
Pepsi          18 QR

Diet Pepsi         18 QR

7up          18 QR

Diet 7up         18 QR

Mirinda          18 QR

Ginger Ale         15 QR

Red Bull         30 QR

WATER 
Evian still water 330ml/ 750ml                                                               20/28 QR

Badoit sparkling water 330ml/ 750ml                                                               20/32 QR



COFFEE SELECTION 
Espresso                                                                                              18 QR

Double Espresso                                                                                22 QR

Macchiato                                                                                   20 QR

Americano                                                                                                       22 QR

Cappuccino         26 QR

Flat White          24 QR

Latte                                                       26 QR

Spanish Latte                                                                                              32 QR

Rose Latte                                                                                                    32 QR

Pistachio Latte                                                                               37 QR

Ice Coffee                      30 QR

Turkish Coffee              22 QR

Hot Chocolate        30 QR

TEA SELECTION                    
Earl Grey         26 QR 

English breakfast        26 QR 

Moroccan Mint        26 QR 

Green Tea         26 QR

HOT BEVERAGES



مبزجي من األ�قة والريق يف احلي الثقايف – كتارا  21 هاي سرتیت
 مطعم وجه ذو �طباق املتوسطیة یقدم لمك أشه�ى األطباق الفاخرة

یقوم طامق الطهاة يف وجه �لرتكزي �ىل تلبیة ذائقة و خ�ال لك ضیف 
لهذا فأننا نقدم أفضل أطباق البحر األبیض املتوسط التقلیدیة ونعزت 
بطریقة حتضري وتقدمي هذه األطباق املس�تو�اة من شواطئ املتوسط 

ا�اف�ة ملنح ضیوف�ا جتربة ال ت�ىس

مصم طهاتنا جتربة اطباق البحر األبیض املتوسط الفریدة من نوعها
فلك ما یأيت من مطبخنا سواء اكن م�بًال ، مطهیًا أو مشوي ، مت تصمميه 

بعنایة فائقة ل�س�متتع بلحظاٍت ال ت�ىس يف وجه

قصة �الم�نا الت�اریة



قائمۀ طعام
حساء

حساء اليقطين (أ/ن/ب)    
حساء اليقطين المشوي مع الكريمة و بذور اليقطين 

حساء كريمة الفطر (غ/أ/ن) 
فطر، ثوم معمر و رغوة الكريمة

مقبالت باردة 
خيار محلي مخلل ( أ/م/ن)  
محشوة باللبنة، النعناع و الكزبرة

حمص وهج ( أ/غ/م)  
حمص الفاصوليا البيضاء ، ا�فوكادو و تقدم مع الخبز المحمص

مقبالت ساخنة 
روبيان تايجر قضيف مقلي (م ب/أ/م)  

طماطم متبله، تمر هندي، بهار، زعفران  و مايونيز 

حبار صغير مقلي (م ب/م/غ/م ب)  
مغطى بالتمبورا

فطائر الباذنجان والكوسا ( أ/غ) 
تقدم مع بهار تزاتزيكي

زالبية جيوزا مقلية بالسمسم ( غ/أ/ب/م ب)
٤ قطع دجاج

٤ قطع  روبيان
٤ قطع  لحم واغيو تاجيما

٥٠ رق

٥٠ رق

٣٥ رق

٤٥ رق

١٧٠ رق

٨٥ رق

٩٠ رق

٦٠ رق
٦٥ رق
٩٥ رق

يرجى إعالمنا إذا كان لديك أي حساسية أو موانع غذائية
البيض-ب/نباتي-ن/المكسرات-م/ا�لبان-أ/المأكوالت البحرية-م ب/ الغلوتين-غ 



سلطات 
سلطة ميكونوس اليونانية (م ب/غ)

تقدم فوق شرائح جبنة البارميزان مع الباذنجان و الخس المجعد

سلطة الكينوا الحمراء من البيرو (ن)
كينوا حمراء، طماطم كرزية، فلفل بيكيلو، أفوكادو، رمان مع صلصة بلسمية

سلطة وهج سيزر (أ/غ/م ب)
صلصة مايونيز كاالبريا، بقسماط متبل، جبنة بارميجيانو وكرات جبن الماعز المقلية

موزاريال دي بوفاال ( أ/ م)
تقدم مع الطماطم، بسطرامي مع أوراق الجرجير 

سوشي رولز و ساشيمي

رول ماكي سلمون ( م ب/غ/أ/ب) 
سمسم محمص، يوزو و بيض توبيكو (6 قطع)

رول كاليفورنيا، كينج كراب، أفوكادو و مانجو (6 قطع) ( م ب/غ/ب) 

ماكي رول، روبيان تيمبورا، أفوكادو، خيار، مانجو و بيض توبيكو  ( م ب/غ/ب)

ماكي رول، سوفت شل كراب تيمبورا، أفوكادو و هليون  (م ب/غ/ب)

ماكي رول، أو تورو تونا، تونا تارتار، خيار و كافيار  (م ب/غ/ب) 

طبق الساشيمي الكالسيكي ( م ب/غ)
سلمون 

يلوتيل 
أوتورو تونا

طبق وهج ساشيمي الرئيسي ( م ب/غ)
سلمون 

يلوتيل 
أوتورو تونا 

٧٢ رق

٩٠ رق

٧٢ رق

٨٢ رق

٩٠ رق

٧٥ رق
١٢٥ رق
١٦٥ رق

٧٥ رق
١٢٠ رق
١٦٠ رق

٦٥ رق

٨٥ رق

٦٥ رق

٨٨ رق

يرجى إعالمنا إذا كان لديك أي حساسية أو موانع غذائية
البيض-ب/نباتي-ن/المكسرات-م/ا�لبان-أ/المأكوالت البحرية-م ب/ الغلوتين-غ 



بيتزا  
اختياركم من عجينة "وهج" العادية أو عجينة أكتيف كربون السوداء 

مارغريتا  (أ/غ/ن)
صلصة الطماطم، موزاريال، زعتر و حبق 

بيتزا بالكمأة (أ/غ/ن)
صلصة بيضاء، موزاريال و سلطة جرجير

بيتزا وهج (أ/غ/ن)
صلصة الطماطم، موزاريال، لبنة، زيتون و حبوب الرمان

بيتزا تندوريا ( أ/غ)
تقدم مع الطماطم، بسطرامي مع أوراق الجرجير 

٨٠ رق

٨٠ رق

٧٥ رق

١٠٥ رق

٩٥ رق

١٠٥ رق

٧٠ رق

٨٥ رق

٧٥ رق

٦٥ رق

٦٥ رق

باستا و ريزوتو
الزانيا خضراء بلحم الضأن  (أ/غ/ب)

مغطاة بالجبنة، تقدم مع سلطة ا�عشاب المشكلة

ريزوتو وهج (أ)
ريزوتو بالفطر مع الدجاج المشوي على الفحم و مرق الدجاج 

مع الليمون الحامض

لينغويني مع البروكولي الصغير المشوي (أ/غ/ب/م/ن)
تقدم مع صلصة البيستو و فوندو الطماطم مع الزعتر

باستا الجبن و الفلفل (غ/أ)
باستا مطبوخة مع صلصة بيكورينو وجبنة بارميجيانو  و فلفل أسود

باستا بولونيز (  أ/غ)

باستا بصلصة زهرية اللون (أ/غ)

باستا بصلصة الطماطم (أ/غ)

أطباق رئيسية - للمشاركة
كتف لحم الضأن مطهو 12 ساعة ( أ/غ)

مع الريزوتو والفواكه المجففة 

٢٢٠ رق

يرجى إعالمنا إذا كان لديك أي حساسية أو موانع غذائية
البيض-ب/نباتي-ن/المكسرات-م/ا�لبان-أ/المأكوالت البحرية-م ب/ الغلوتين-غ 



أطباق جانبية
 بطاطس مقلية

رقائق البطاطس المقلية

بطاطس مهروسة

أرز أبيض على البخار

  
 

سبانخ مع الكريمة 

سلطة أعشاب مشكلة

فريك  
 

اªطباق الرئيسية 
لحم العجل أال ميالنيز (أ/غ)

سلطة أعشاب، طماطم كرزية وليمون

دجاج مقلي مدخن (أ/غ)
سلطة ميسو بالسبانخ، جبنة بارميجيانو و خل الكمأة

لحم العجل بيكاتا مشوي بصلصة الليمون (أ /غ)

بالك ليبل بيف ريب آي أرجنتيني (أ/غ/م)
تمبورا بالفلفل، صلصة الفطر، يقدم مع الطماطم المشوية

سمك القد اªسود جيندارا " ياباني االصل" (م ب/غ/أ)
مشوي ومدخن بورق البامبو يقدم مع مزيج الفطر والبروكلي 

والهليون وصلصة زبدة اليوزو 

البرجر اªسود من وهج (أ/غ/ب/م)
شريحة لحم واغيو مع خبز البرغر ا�سود 

دجاج مغذى على الذرة (أ/ب/غ)
مغطى بالبقسماط و ا�عشاب الخضراء  

دجاج فرنسي صغير 
دجاج مشوي على الفحم، يقدم مع الطماطم المشوية و الفلفل الحار 

مع الليمون الحامض

شريحة لحم تندرلوين  (أ/ب/غ) 
تقدم مع صلصة زبدة ا�عشاب والبطاطس المقلية

 

٢٥٠ رق

١٤٠ رق

٢٥٠ رق

١٨٥ رق

٢٥٠ رق

٩٥ رق

٨٥ رق

١٤٠ رق

١٤٥ رق

٣٥ رق

٣٥ رق

٣٥ رق

٣٥ رق

٣٥ رق

٤٠ رق

٣٥ رق

يرجى إعالمنا إذا كان لديك أي حساسية أو موانع غذائية
البيض-ب/نباتي-ن/المكسرات-م/ا�لبان-أ/المأكوالت البحرية-م ب/ الغلوتين-غ 



حلويات 
يوزو تشيز كيك (غ/أ)

كيك بالموز (غ/أ)
تقدم مع صلصة توفي كراميل

أناناس مشوي (أ/غ)
سلطة فواكه، مثلجات استوائية و التويل المقرمشة 

٦٥ رق

٦٥ رق

٥٥ رق

عصائر طبيعية 
برتقال، رمان،  بطيخ أحمر، مانغو، أناناس، ليمون بالنعناع 

مشروبات باردة

٣٢ رق

٤٠ رق

شاي مثلح
شاي مثلج بالفراولة

شاي مثلج بالليمون 

شاي مثلج بالخوخ 

٢٤ رق

٢٤ رق

٢٤ رق

موكتيالت
روز موهيتو

كالسيك موهيتو بنكهة الورد  

ميديترانيان ماجيك
مزيج من التوت و الفراولة مع مياه غازية

باشن بول 
مزيج من الباشن فروت و مشروب ريد بول 

موكتيل قطري برييز 
بطيخ أحمر  وجوز الهند مغطى بالماء الفوار

روز بلوسوم 
عصير كرانبيري بنكهة الورد و النعناع

مشروبات غازية 
بيبسي 

بيبسي دايت 

7 آب 

 7 آب دايت    

١٨ رق

١٥ رق

٣٠ رق

١٨ رق

١٨ رق

١٨ رق

١٨ رق

  

ميريندا 

جنجير أل 

ريد بول  

يرجى إعالمنا إذا كان لديك أي حساسية أو موانع غذائية
البيض-ب/نباتي-ن/المكسرات-م/ا�لبان-أ/المأكوالت البحرية-م ب/ الغلوتين-غ 



 القهوة
 اسبريسو

دبل اسبريسو

 ماكياتو

 أميريكانو

 كابوتشينو

 فالت وايت

 التيه

التيه اسباني

روز التيه

 التيه بالفستق

 قهوة مثلجة

قهوة تركية

 قهوة ساخنة

١٨ رق

٢٢ رق

٢٠ رق

٢٢ رق

٢٦ رق

٢٤ رق

٢٦ رق

٣٢ رق

٣٢ رق

٣٧ رق

٣٠ رق

٢٢ رق

٣٠ رق

مشروبات ساخنة 

مياه معدنية/غازية
ايفيان مياه معدنية 330 ملل/750ملل    

 بادوات مياه غازية 330 ملل/750ملل    

٢٨/٢٠ رق

٣٢/٢٠ رق

 شاي
 ايرل غراي

شاي الفطور االنجليزي

شاي مغربي بالنعناع 

شاي أخضر 

٢٦ رق

٢٦ رق

٢٦ رق

٢٦ رق

يرجى إعالمنا إذا كان لديك أي حساسية أو موانع غذائية
البيض-ب/نباتي-ن/المكسرات-م/ا�لبان-أ/المأكوالت البحرية-م ب/ الغلوتين-غ 


