
SOUPS
Butternut Squash (D, G, N, V)               50 QR  
Oven-roasted butternut soup topped with cream and pumpkin seeds
Mushroom Veloute (D, G, N, V)               50 QR
Creamy mushroom soup, mushroom brunoises, chives and cream foam

STARTERS   
Crispy Squid (E, S)                85 QR 
Wasabi mayonnaise, chili and kombu  
Shrimp Tempura  (G, E, D, S)                                 155 QR
Rock shrimp fried with yuzu mayonnaise
Marinated Cucumber (D,N,V)                              35 QR
Filled with labneh, mint and coriander
Al Wahaj Hummus (G, N)                           45 QR  
Avocado and white bean hummus served with crispy bread
Kataifi Prawns (G, E, D, S)              170 QR 
Fried Tiger prawns served with spiced tomato tamarind and saffron mayo 
Gyoza (G, N)                               95 QR
Japanese pan fried dumplings with wagyu beef (4 pcs)

Sashimi & Tatakis
Salmon Sashimi (S)                   60 QR
Yellowtail Sashimi (S)                       105 QR
Bluefin Tuna Sashimi (S)                            125 QR
Yellowtail Sashimi New Style (S)                                115 QR
Yellowtail with avocado and ginger tartare
Tuna Tataki Ponzu (S)                             125 QR
Seared tuna with spicy spring onion salad
Salmon Karashi Tataki (S)                    75 QR
Seared salmon with Japanese miso mustard 

Maki Rolls
Sushi Platter for Two (G, E, S, D)                           165 QR
Mixed selection of sushi (24 pcs)             
California King Crab Maki (D,S)                                      105 QR
King crab, avocado & tobiko
Prawn Tempura Maki (G, S, D)                   85 QR
Prawn Katsu & spicy mayo
Crabstick Maki (G, D)                                  50 QR
Avocado, tobiko, kimchee mayo
Spicy Tuna Maki (G, S, D)                  95 QR
Chives, avocado & spicy mayo
Dynamite Avocado (G)                   45 QR
Avocado, myoga & Japanese mayo
Crispy Salmon Maki (G, E, S, D)                                                       45 QR
Philadelphia, shiso

SALADS
Lentil Salad (G)                                                                               98 QR
Tomatoes, cucumber, kale, lemon vinaigrette
Kani Salad (G, D, S)                                                                                      98 QR
Crabstick, mango, papaya, spicy mayo
Duck Salad                          135 QR
Fried duck with sweet shiso dressing
Poke Bowl (S, N)                                 85 QR
Marinated salmon and hamachi, brown rice and crunchy vegetables
Greek Salad (D,G,V)                                     65 QR
Served on a bed of parmesan tart, eggplant caviar and frisée lettuce
Quinoa Salad (V)                                                85 QR
Peruvian red quinoas, cherry tomatoes, piquillo peppers, avocado, pomegranate and balsamic dressing
Al Wahaj Caesar Salad (G, E, S)                        65 QR
Calabrian mayonnaise dressing, spiced crumbs, parmigiano cheese and fried goat cheese balls
Burrata Salad (G, D)                                    164 QR
Multicolor tomatoes, tomato gazpacho

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
Burrata Truffle Pizza (G, D, N)                                        130 QR
Tomato sauce, multicolor tomato, pesto, rocket, basil, fresh oregano

PASTA & RISOTTO 
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 Pepe (D,G)                          85 QR
Pasta cooked with a pecorino, parmigiano cheese sauce and black pepper
Tagliarelle Seafood Pasta (G, S, D)                                                                                    180 QR
Marinara sauce, prawns, calamari
Tagliatelle Al Tartufo (G, D)                                              230 QR
Pasta finished in a Parmigiano  Reggiano wheel with freshly shaved truffle
Spaghetti Bolognaise (D,G)                       75 QR
Spaghetti Pink Sauce (D,G)                         65 QR
Spaghetti Pomodoro (D,G)                         65 QR
Chicken Alfredo (D,G)                        85 QR 
Penne with cream sauce, baby chicken, mushroom and broccoletti

MAIN COURSE
Veal Milanese (G, E, D)                                               250 QR
Herbs salad, cherry tomatoes and lemon 
Al Wahaj Black Burger (D,G,E,N)                          95 QR    
Wagyu beef patty with active carbon burger buns
Smoked Burger (D,G,E)                                                  120 QR
Deep fry cheesy Wagyu pulled beef, onion confit, crispy beef bacon, smoked savora tartar sauce
Mediterranean Sea Bass (S,N)                                          125 QR
With fennel virgin sauce
Chicken Parmesan (G, E, D)                     138 QR
Homemade marinara sauce, roquette lettuce sauce, mozzarella  
Baby Chicken (D)                                                                  140 QR
Charcoal grilled, served with grilled tomatoes, chilies and lemon
Tiger Prawn (G, S)                             140 QR
Cooked in sage lemon butter, served with Arabica focaccia
Salmon Saffron Rice (G, D, S)                      125 QR
Pan seared salmon with provencal fried rice, saffron butter sauce
Mixed Meat BBQ (E, D, N)                        115 QR
Mozzarella lamb kefta, tandoori chicken served with tzatziki, harissa, and garlic mayonnaise
Cheese Morels Fondue (D,G,V)                     220 QR
A classic cheese fondue. A mixture of two cheeses Gruyère and Comté

MEAT CUTS
Japanese Wagyu A5 (D)                                                                        650 QR
Miso butter, soy glaze & spring onions
Fillet Mignon Steak (G, E, S, D)                             264 QR
Served with a side dish and your choice of pepper corn or café de Paris sauce 
Beef Ribs (D)                                                                298 QR
Served with Asian BBQ Sauce and Garlic Fried Rice
'Tomahawk Steak' (G, E, D)                                                            990 QR
Two kilograms of black Onyx tomahawk steak charcoal grilled with choice of three sides, peppercorn and chimichurri sauce
Lamb Shoulder (D,G, N)                                                         220 QR
Spelt risotto and dried fruits
Beef Rib Eye (G,E,D)                                                                                       185 QR
Served with a side dish and your choice of pepper corn or cafe de Paris sauce 

SIDES                           
Cajun spicy French fries, French fries, pomme chips, mashed potatoes, Italian rice pilaf, steamed white rice, creamy spinach, mixed           35 QR
herb salad, spelt, steamed vegetables, grilled vegetables                      

DESSERTS
Gluten-Free Chocolate Fondant (D,E,N)                      65 QR
With a melting center and topped with vanilla ice cream
Yuzu Cheese Cake (G,D)                                   65 QR
Banana cake (G,E,D,N)                                   65 QR
Served with toffee caramel sauce and vanilla ice cream
Coconut Panna Cotta (D)                                                        55 QR
Topped with sesame foam
Roasted Pineapple (D,G)                         55 QR
Served with mixed fruit salad, exotic sorbet and a crispy tuile 
Mochi Mochi Plate (D)                        45 QR
Chef selection
Ottoman Fruit Platter (D,G,E,N)                     125 QR 
Vanilla panna cotta, raspberry coulis & coco sago pearls, mango coulis, cinnamon churros and Yemeni honey madeleine
Wahaj Garden Special (D, G, E, N)                               220 QR
Chocolate fondant, Yuzu cheesecake, banana cake, coconut panna cotta, mochi mochi and ice cream selection
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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

الحساء
حساء اليقطين (أ/غ/م/ن)

حساء اليقطين المشوي مع الكريمة و بذور اليقطين 
حساء كريمة الفطر (أ/غ/م/ن)

فطر، ثوم معمر و رغوة الكريمة

المقبالت 
حبار مقرمش (ب/م ب)                        

مايونيز وسابي، فلفل حار كومبو 
تمبورا الروبيان (غ/ب/أ/م ب)                       

روبيان مقلي مع مايونيز يوزو
خيار مخلل (أ/م/ن)                        

محشوة باللبنة، النعناع والكزبرة
حمص وهج (غ/م)                        

حمص بالطحينة وا�فوكاو يقدم مع الخبز المحمص
روبيان مقلي (غ/ب/أ/م ب)                      

طماطم متبلة، تمرهندي، بهار، زعفران ومايونيز
جيوزا (غ/م)                         

زالبية يابانية مقلية مع لحم بقر واغيو (4 قطع)

الساشيمي والتاتاكيس
ساشيمي السلمون (م ب)                        

                         ساشيمي التونة (م ب)     
ساشيمي التونة ذات الزعانف الزرقاء (م ب)  

ساشيمي التونة نيو ستايل (م ب)                
تونة مشوية مع تارتار ا�فوكادو والزنجبيل

                تونة تاتاكي مع صلصة البونزو(م ب)
تونة مشوية تقدم مع بصل أخضر وسلطة الفلفل الحار

     سلمون تاتاكي (م ب)    
سلمون مشوي مع الخردل الياباني والميزو

ماكي رولز
                      طبق سوشي لشخصين (غ/ب/م ب/أ)

تشكيلة متنوعة من السوشي (24 قطعة)
كاليفورنيا كينغ كراب ماكي (أ/م ب)        

كينغ كراب وأفوكادو توبيكو
روبيان تمبورا ماكي (غ/م ب/ أ)        
روبيان كاتسو بالبقسماط والمايونيز الحار

كراب ستيك ماكي (غ/م ب/ ب/ أ)         
أفوكادو، توبيكو، مايونيز كيمشي

         سبايسي تونة ماكي  (غ/م ب/ أ)
ثوم معمر، أفوكادو، مايونيز حار

              دايناميت أفوكادو ماكي (غ)
أفوكادو، زنجبيل ومايونيز ياباني

                      كرسبي سلمون ماكي (غ/ب/م ب/أ)
فيالدلفيا، صلصة شيزو

السلطات 
                  سلطة العدس

طماطم، خيار، كرنب، خل الليمون
                  سلطة الكاني (غ/أ/م ب)

عيدان الكراب، مانجو، بابايا، مايونيز حار
                  سلطة البط

بط مقلي مع صلصة شيزو الحلوة
                 بوكي بول ( م ب/م)

سلمون متبل مع الهاماتشي، أرز بني مع الخضروات المقرمشة
سلطة يونانية (أ/غ/ن)                  

تقدم فوق شرائح جبنة البارميزان مع الباذنجان والخس
سلطة الكينوا (ن)                   

كينوا حمراء، طماطم كرزية، فلفل بيكيلو، أفوكادو، رمان مع صلصة بلسمية
سلطة السيزر الخاصة بمطعم وهج (غ/ب/م ب)                 

صلصة مايونيز كاالبريا، بقسماط متبل، جبنة بارميجيانو وكرات جبن الماعز المقلية
سلطة البوراتا (غ/أ)              

طماطم متعددة ا�لوان، طماطم جازباتشو

البيتزا  
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 

بيتزا بالكمأة مع جبنة البوراتا (غ/ أ/م)
صلصة الطماطم، طماطم متعددة ا�لوان، بيستو، جرجير، ريحان، زعتر طازج

الباستا والريزوتو
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 والفلفل (أ/غ)

باستا مطبوخة مع صلصة بيكورينو وجبنة بارميجيانو  و فلفل أسود
باستا تاجلياريلي بالمأكوالت البحرية (غ/ م ب/ أ)                 

صلصة مارينارا، روبيان، كاليماري
التالياتيلي التارتوفو (غ/أ)          

معكرونة محضرة في قالب جبنة بارميجيانو ريجيانو مع الكمأة الطازجة
باستا بولونيز (أ/غ)

باستا بصلصة زهرية اللون (أ/غ)
باستا بصلصة الطماطم (أ/غ)

تشيكن ألفريدو (أ/غ)
بيني مع صلصة الكريمة، دجاج، مشروم وبروكوليتي

ا¯طباق الرئيسية 
لحم العجل ميالنيز (أ/غ)                                            

سلطة أعشاب، طماطم كرزية، ليمون 
برغر وهج (أ/غ/ب/م)           

محضرة من لحم بقر واغيو 
برغر لحم مدخن  (أ/غ/ب)                             

قطع لحم الواغيو مع الجبنة، بصل كونفيت، لحم بقري مقدد مقرمش، صلصة تارتار سافورا مدخنة
سمك قاروص بحر المتوسط (م ب/م)              

تقدم مع صلصة الشمر
دجاج بالبارميزان  (غ/ب/أ)                            

صلصة مارينارا ، صلصة خس روكيت، موزاريال
دجاج صغير (أ)                           

دجاج مشوي على الفحم، يقدم مع الطماطم المشوية والفلفل الحار مع الليمون الحامض
روبيان كبير (غ/م ب)

مطبوخ في زبدة الليمون الحامض، يقدم مع أرابيكا فوكاتشيا
سلمون مع أرز الزعفران (غ/ م ب/أ)                     

سلمون مشوي مع أرز مقلي، صلصة زبدة الزعفران
مشاوي لحم مشكل (ب/أ/م)                

كفتة لحم بالموزاريال، دجاج تندوري تقدم مع التزاتزيكي، هريسة والمايونيز بالثوم
فوندو الجبنة مع الفطر (أ/غ/ن)                 

فوندو الجبنة الكالسيكي مع نوعين من الجبنة "غرويار وكومتي"

اللحوم
واغيو ياباني �A  (أ)  

زبدة ميسو، صويا وبصل أخضر
فيليه مينيون ستيك  (غ/ب/أ)                                 

تقدم مع طبق جانبي واختيارك من صلصة الذرة والفلفل  أو  كافيه دي باريس
ضلوع لحم البقر (غ)                             

تقدم مع صلصة الباربكيو ا¿سيوية وا�رز المقلي بالثوم
ستيك توماهوك (غ/ب/أ)                           

تقدم مع صلصة الباربكيو ا¿سيوية وا�رز المقلي بالثوم
لحم كتف الخروف (غ/أ/م)              

حنطة مع الفواكه المجففة
ريب اي لحم بقري (غ/ب/أ)         

تقدم مع طبق جانبي واختيارك من صلصة الذرة والفلفل  أو  كافيه دي باريس

ا¯طباق الجانبية
بطاطس كاجون مقلية وحارة، بطاطس مقلية، بطاطس مقرمشة، بطاطس مهروسة، أرز إيطالي، أرز أبيض على البخار، سبانخ مع الكريمة،

سلطة أعشاب مشكلة، فريك، خضار على البخار، خضار مشوي

 الحلويات  
فوندان  بالشوكوالتة خالي من الغلوتين (غ/ب/م)

ذائب في الوسط ومغطى بفانيليا آيس كريم 
يوزو تشيز كيك (غ/أ)

كيك بالموز (غ/ب/أ/م)
تقدم مع صلصة توفي كراميل وبوظة بنكهة الفانيال

بانا كوتا جوز الهند (أ/م)
مغطاة برغوة السمسم

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

طبق موتشي موتشي (أ)
أطباق من اختيار الشيف

طبق فواكه عثماني (أ/غ/ب/م)
بانا كوتا بالفانيال، صلصة التوت ا�حمر، حبوب نشا جوز الهند، مانغا  تشورو بالقرفة مع مادلين بالعسل اليمني 

حلويات حديقة وهج الخاصة (أ/غ/ب/م)
فوندان بالشوكوالتة، يوزو تشيز كيك، كيك بالموز،  بانا كوتا جوز الهند،  موتشي موتشي و آيس كريم مشكل
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PASTA & RISOTTO 
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 Pepe (D,G)                          85 QR
Pasta cooked with a pecorino, parmigiano cheese sauce and black pepper
Tagliarelle Seafood Pasta (G, S, D)                                                                                    180 QR
Marinara sauce, prawns, calamari
Tagliatelle Al Tartufo (G, D)                                              230 QR
Pasta finished in a Parmigiano  Reggiano wheel with freshly shaved truffle
Spaghetti Bolognaise (D,G)                       75 QR
Spaghetti Pink Sauce (D,G)                         65 QR
Spaghetti Pomodoro (D,G)                         65 QR
Chicken Alfredo (D,G)                        85 QR 
Penne with cream sauce, baby chicken, mushroom and broccoletti

MAIN COURSE
Veal Milanese (G, E, D)                                               250 QR
Herbs salad, cherry tomatoes and lemon 
Al Wahaj Black Burger (D,G,E,N)                          95 QR    
Wagyu beef patty with active carbon burger buns
Smoked Burger (D,G,E)                                                  120 QR
Deep fry cheesy Wagyu pulled beef, onion confit, crispy beef bacon, smoked savora tartar sauce
Mediterranean Sea Bass (S,N)                                          125 QR
With fennel virgin sauce
Chicken Parmesan (G, E, D)                     138 QR
Homemade marinara sauce, roquette lettuce sauce, mozzarella  
Baby Chicken (D)                                                                  140 QR
Charcoal grilled, served with grilled tomatoes, chilies and lemon
Tiger Prawn (G, S)                             140 QR
Cooked in sage lemon butter, served with Arabica focaccia
Salmon Saffron Rice (G, D, S)                      125 QR
Pan seared salmon with provencal fried rice, saffron butter sauce
Mixed Meat BBQ (E, D, N)                        115 QR
Mozzarella lamb kefta, tandoori chicken served with tzatziki, harissa, and garlic mayonnaise
Cheese Morels Fondue (D,G,V)                     220 QR
A classic cheese fondue. A mixture of two cheeses Gruyère and Comté

MEAT CUTS
Japanese Wagyu A5 (D)                                                                        650 QR
Miso butter, soy glaze & spring onions
Fillet Mignon Steak (G, E, S, D)                             264 QR
Served with a side dish and your choice of pepper corn or café de Paris sauce 
Beef Ribs (D)                                                                298 QR
Served with Asian BBQ Sauce and Garlic Fried Rice
'Tomahawk Steak' (G, E, D)                                                            990 QR
Two kilograms of black Onyx tomahawk steak charcoal grilled with choice of three sides, peppercorn and chimichurri sauce
Lamb Shoulder (D,G, N)                                                         220 QR
Spelt risotto and dried fruits
Beef Rib Eye (G,E,D)                                                                                       185 QR
Served with a side dish and your choice of pepper corn or cafe de Paris sauce 

SIDES                           
Cajun spicy French fries, French fries, pomme chips, mashed potatoes, Italian rice pilaf, steamed white rice, creamy spinach, mixed           35 QR
herb salad, spelt, steamed vegetables, grilled vegetables                      

DESSERTS
Gluten-Free Chocolate Fondant (D,E,N)                      65 QR
With a melting center and topped with vanilla ice cream
Yuzu Cheese Cake (G,D)                                   65 QR
Banana cake (G,E,D,N)                                   65 QR
Served with toffee caramel sauce and vanilla ice cream
Coconut Panna Cotta (D)                                                        55 QR
Topped with sesame foam
Roasted Pineapple (D,G)                         55 QR
Served with mixed fruit salad, exotic sorbet and a crispy tuile 
Mochi Mochi Plate (D)                        45 QR
Chef selection
Ottoman Fruit Platter (D,G,E,N)                     125 QR 
Vanilla panna cotta, raspberry coulis & coco sago pearls, mango coulis, cinnamon churros and Yemeni honey madeleine
Wahaj Garden Special (D, G, E, N)                               220 QR
Chocolate fondant, Yuzu cheesecake, banana cake, coconut panna cotta, mochi mochi and ice cream selection

 

������� ��� ���� ���

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

الحساء
حساء اليقطين (أ/غ/م/ن)

حساء اليقطين المشوي مع الكريمة و بذور اليقطين 
حساء كريمة الفطر (أ/غ/م/ن)

فطر، ثوم معمر و رغوة الكريمة

المقبالت 
حبار مقرمش (ب/م ب)                        

مايونيز وسابي، فلفل حار كومبو 
تمبورا الروبيان (غ/ب/أ/م ب)                       

روبيان مقلي مع مايونيز يوزو
خيار مخلل (أ/م/ن)                        

محشوة باللبنة، النعناع والكزبرة
حمص وهج (غ/م)                        

حمص بالطحينة وا�فوكاو يقدم مع الخبز المحمص
روبيان مقلي (غ/ب/أ/م ب)                      

طماطم متبلة، تمرهندي، بهار، زعفران ومايونيز
جيوزا (غ/م)                         

زالبية يابانية مقلية مع لحم بقر واغيو (4 قطع)

الساشيمي والتاتاكيس
ساشيمي السلمون (م ب)                        

                         ساشيمي التونة (م ب)     
ساشيمي التونة ذات الزعانف الزرقاء (م ب)  

ساشيمي التونة نيو ستايل (م ب)                
تونة مشوية مع تارتار ا�فوكادو والزنجبيل

                تونة تاتاكي مع صلصة البونزو(م ب)
تونة مشوية تقدم مع بصل أخضر وسلطة الفلفل الحار

     سلمون تاتاكي (م ب)    
سلمون مشوي مع الخردل الياباني والميزو

ماكي رولز
                      طبق سوشي لشخصين (غ/ب/م ب/أ)

تشكيلة متنوعة من السوشي (24 قطعة)
كاليفورنيا كينغ كراب ماكي (أ/م ب)        

كينغ كراب وأفوكادو توبيكو
روبيان تمبورا ماكي (غ/م ب/ أ)        
روبيان كاتسو بالبقسماط والمايونيز الحار

كراب ستيك ماكي (غ/م ب/ ب/ أ)         
أفوكادو، توبيكو، مايونيز كيمشي

         سبايسي تونة ماكي  (غ/م ب/ أ)
ثوم معمر، أفوكادو، مايونيز حار

              دايناميت أفوكادو ماكي (غ)
أفوكادو، زنجبيل ومايونيز ياباني

                      كرسبي سلمون ماكي (غ/ب/م ب/أ)
فيالدلفيا، صلصة شيزو

السلطات 
                  سلطة العدس

طماطم، خيار، كرنب، خل الليمون
                  سلطة الكاني (غ/أ/م ب)

عيدان الكراب، مانجو، بابايا، مايونيز حار
                  سلطة البط

بط مقلي مع صلصة شيزو الحلوة
                 بوكي بول ( م ب/م)

سلمون متبل مع الهاماتشي، أرز بني مع الخضروات المقرمشة
سلطة يونانية (أ/غ/ن)                  

تقدم فوق شرائح جبنة البارميزان مع الباذنجان والخس
سلطة الكينوا (ن)                   

كينوا حمراء، طماطم كرزية، فلفل بيكيلو، أفوكادو، رمان مع صلصة بلسمية
سلطة السيزر الخاصة بمطعم وهج (غ/ب/م ب)                 

صلصة مايونيز كاالبريا، بقسماط متبل، جبنة بارميجيانو وكرات جبن الماعز المقلية
سلطة البوراتا (غ/أ)              

طماطم متعددة ا�لوان، طماطم جازباتشو

البيتزا  
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 

بيتزا بالكمأة مع جبنة البوراتا (غ/ أ/م)
صلصة الطماطم، طماطم متعددة ا�لوان، بيستو، جرجير، ريحان، زعتر طازج

الباستا والريزوتو
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 والفلفل (أ/غ)

باستا مطبوخة مع صلصة بيكورينو وجبنة بارميجيانو  و فلفل أسود
باستا تاجلياريلي بالمأكوالت البحرية (غ/ م ب/ أ)                 

صلصة مارينارا، روبيان، كاليماري
التالياتيلي التارتوفو (غ/أ)          

معكرونة محضرة في قالب جبنة بارميجيانو ريجيانو مع الكمأة الطازجة
باستا بولونيز (أ/غ)

باستا بصلصة زهرية اللون (أ/غ)
باستا بصلصة الطماطم (أ/غ)

تشيكن ألفريدو (أ/غ)
بيني مع صلصة الكريمة، دجاج، مشروم وبروكوليتي

ا¯طباق الرئيسية 
لحم العجل ميالنيز (أ/غ)                                            

سلطة أعشاب، طماطم كرزية، ليمون 
برغر وهج (أ/غ/ب/م)           

محضرة من لحم بقر واغيو 
برغر لحم مدخن  (أ/غ/ب)                             

قطع لحم الواغيو مع الجبنة، بصل كونفيت، لحم بقري مقدد مقرمش، صلصة تارتار سافورا مدخنة
سمك قاروص بحر المتوسط (م ب/م)              

تقدم مع صلصة الشمر
دجاج بالبارميزان  (غ/ب/أ)                            

صلصة مارينارا ، صلصة خس روكيت، موزاريال
دجاج صغير (أ)                           

دجاج مشوي على الفحم، يقدم مع الطماطم المشوية والفلفل الحار مع الليمون الحامض
روبيان كبير (غ/م ب)

مطبوخ في زبدة الليمون الحامض، يقدم مع أرابيكا فوكاتشيا
سلمون مع أرز الزعفران (غ/ م ب/أ)                     

سلمون مشوي مع أرز مقلي، صلصة زبدة الزعفران
مشاوي لحم مشكل (ب/أ/م)                

كفتة لحم بالموزاريال، دجاج تندوري تقدم مع التزاتزيكي، هريسة والمايونيز بالثوم
فوندو الجبنة مع الفطر (أ/غ/ن)                 

فوندو الجبنة الكالسيكي مع نوعين من الجبنة "غرويار وكومتي"

اللحوم
واغيو ياباني �A  (أ)  

زبدة ميسو، صويا وبصل أخضر
فيليه مينيون ستيك  (غ/ب/أ)                                 

تقدم مع طبق جانبي واختيارك من صلصة الذرة والفلفل  أو  كافيه دي باريس
ضلوع لحم البقر (غ)                             

تقدم مع صلصة الباربكيو ا¿سيوية وا�رز المقلي بالثوم
ستيك توماهوك (غ/ب/أ)                           

تقدم مع صلصة الباربكيو ا¿سيوية وا�رز المقلي بالثوم
لحم كتف الخروف (غ/أ/م)              

حنطة مع الفواكه المجففة
ريب اي لحم بقري (غ/ب/أ)         

تقدم مع طبق جانبي واختيارك من صلصة الذرة والفلفل  أو  كافيه دي باريس

ا¯طباق الجانبية
بطاطس كاجون مقلية وحارة، بطاطس مقلية، بطاطس مقرمشة، بطاطس مهروسة، أرز إيطالي، أرز أبيض على البخار، سبانخ مع الكريمة،

سلطة أعشاب مشكلة، فريك، خضار على البخار، خضار مشوي

 الحلويات  
فوندان  بالشوكوالتة خالي من الغلوتين (غ/ب/م)

ذائب في الوسط ومغطى بفانيليا آيس كريم 
يوزو تشيز كيك (غ/أ)

كيك بالموز (غ/ب/أ/م)
تقدم مع صلصة توفي كراميل وبوظة بنكهة الفانيال

بانا كوتا جوز الهند (أ/م)
مغطاة برغوة السمسم

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

طبق موتشي موتشي (أ)
أطباق من اختيار الشيف

طبق فواكه عثماني (أ/غ/ب/م)
بانا كوتا بالفانيال، صلصة التوت ا�حمر، حبوب نشا جوز الهند، مانغا  تشورو بالقرفة مع مادلين بالعسل اليمني 

حلويات حديقة وهج الخاصة (أ/غ/ب/م)
فوندان بالشوكوالتة، يوزو تشيز كيك، كيك بالموز،  بانا كوتا جوز الهند،  موتشي موتشي و آيس كريم مشكل
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