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STARTER

JAPAN

HAMCAHI (S)                                    115 QR
Shiso Oil / Crispy shiso leaves / Caviar / Yuzu Ponzu

HOKKAIDO SCALLOP (S/D)                     110 QR
Cooked on shell /  matsutake mushroom /Ikura caviar

WAGYU MAKI ROLL(D)                          165QR
Koshikari Rice / Avocado/ Seared A5 Hokkaido

Tenderloin Loin / Wakame/ Ponzu

A5 MIYAZAKI STRIPLOIN (D/N)          6 QR/1 GR
Seaweed Salad / Wafu Sauce 

A5 MIYAZAKI TENDERLOIN (D/N)         7 QR/1 GR
 Seaweed Salad / Wafu Sauce 

JAPANNESE WAGYU SANDO (D/G)             220 QR
BBQ Sauce / Japanese Toast Bread / wasabi fries 

MAIN COURSE

DESSERT

YUZU MOLEX CITRUS CAKE                  50 QR
Coconut Sponge/Orange Ganaj/Yuzu chocolate mousse/lime Jelly (D/G)

MOTCHI ICE CREAM                          45 QR
Flowered Matcha Tea/Japanese Citrus (D/G)

STARTER

AUSTRALIA  

WAGYU BEEF 8+ TARTAR                       115 QR
Shallot / Cecina /62’egg /Balsamic Caviar (D/G) 

ASPARAGUS AND MORREL (D)                  85 QR
Tartar Of Asparagus/Stuffed Morels/Confit Egg/Cucumber Dressing (D/G)

WAGYU7+ CARPACCIO                           95 QR
Grill Zucchini / Osteria Caviar /sun dried tomato (S/D)

 املقّبالت

اليابان

 
أس�اليا

هماشي (ب)                                                                    ١١٥ ر.ق
زيت شيزو / أوراق شيزو مقرمشة / كافيار / يوزو بونزو  

هوكايدو سكالوب (ب/أ)                                                     ١١٠ ر.ق
مطبوخ على قشرة / فطر ماتسوتاكي / كافيار إيكورا

واغيو ماكي رول  (أ)                                                         ١٦٥ ر.ق
 أرز كوشيكاري / أفوكادو / هوكايدو

حلم املنت اخلاصرة / واكامي / بونزو

آي فايف ميازاكي س�يبلون (أ/م)                       ٦ ر.ق / ١ غرام
سلطة أعشاب بحرية / صلصة وافو

آي فايف ميازاكي تندرلون (أ/م)                           ٧ ر.ق / ١ غرام
سلطة أعشاب بحرية / صلصة وافو

واغيو ساندو يابا� (أ/ج)                                                   ٢٢٠ ر.ق 
صلصة باربيكيو / خبز توست يابا� / وسابي فرايز

كيك اليوزو                                                                              ٥٠ ر.ق
كيك إسفنجي بجوز الهند/غاناش ال�تقال/موس الشوكوالتة واليوزو/جيلي الليمون (أ/ج)

آيس كرمي موتشي                                                             ٤٥ ر.ق
شاي ماتشا / حمضيات يابانية (أ/ج)

٨+ تارتار حلم البقر واغيو                                                 ١١٥ ر.ق
كراث / خبز ©مص / حلم سيسينا / بيض مطهو على ٦٢ درجة / كافيار البلسمك (أ/ج)

أس�اجوس و موريل (أ)                                                    ٨٥ ر.ق
 تارتار الهليون / فطر موريل ©شو / كونفيت البيض / صلصة اخليار (أ/ج)

 كارباتشيو واغيو ٧+                                                           ٩٥ ر.ق
زوشيني مشوية / أوس°يا كافيار / طماطم ®فف (ب/أ)  

 ا¢طباق الرئيسية

 التحلية

املقّبالت

 (D) - Dairy, (N) - Nut, (V) – Vegetarian, (G) – Gluten, (E) - Egg - (S) seafood 

*All prices are inclusive Fee*
*Please inform us of any food allergies*

@ا¢سعار تشمل كافة الرسوم@
@يرجى إبالغنا عن أي احتمال للحساسية الغذائية @

(ل) -  الذع، (ح) – حليب  و مشتقاته، (م) – مكسرات، (ن) – نباتي، (ج) – جلوتني، (ب) – بيض
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STARTER

TURKEY

KOKOREÇ AND BUN                             90 QR
Pickled Turkish Chili/Thyme/Turkish Sesame Bun (G/D) 

LEBENIYE SOUP                                70 QR
Chickpea/Lamb Meatball/Mint Butter (D/G) 

CUPRA MARIN SALAD                          85 QR
Cupra fish / Fava Beans / Beetroot

LAMB CHOPS                                  305 QR
Turkish spice marinated lamb /Slow cooked freekeh/ Rocca Salad (G/D)

MR TAILOR BEEF KEBAB                     295 QR
Tomato sauce/ Pide Bread/ Thinly Slice Beef /homemade yoghurt(G/D)

FISTIKLI BAKLAVA                            50 QR
Roasted Pistachio / Vanilla Ice Cream (D/N) 

DAMLA SAKIZLI DONDURMA                   25 QR
Textured Strawberry Dry / Roasted Hazelnut (D/N)

MAIN COURSE

DESSERT

املقّبالت

تركيا

 ا¢طباق الرئيسية

 التحلية

كوكوريتش باخلبز                                                                ٩٠ ر.ق
 ³لل الفلفل احلار ال°كي / صع° / خبز السمسم ال°كي (ج/ح)

شوربة اللنب                                                                         ٧٠ ر.ق
 حمص / كرات اللحم / زبدة بالنعناع (ح/ج)

سلطة شوبرا مارين                                                              ٨٥ ر.ق
سمك الشوبرا / الفول / شمندر

شرائح حلم الضأن                                                             ٣٠٥ ر.ق
فريكة مطهوة ببطء / سلطة سماق وروكا / بابا غنوج

كباب اللحم مس� تايلور                                                  ٢٩٥ ر.ق
طماطم / باذجنان مدخن / خبز/ شرائح حلم بقرّي رفيعة (ج/ح

بقالوة بالفستق احللبي                                                     ٥٠ ر.ق
فستق حلبي ©مص / آيس كرمي بالفانيليا (ح/م)

دامال ساكيزÄ دوندورما                                                     ٢٥ ر.ق
 فراولة ®ففة / بندق ©مص (ح/م)

DESSERT

PAVLOVA                                      50 QR
Strawberry Basil Fruit/Coulis/Caramelized Sugar Toile/Berry Sorbet(D) 

ICE CREAM                                   25 QR
Avocado ice cream
Lemon Cream Foam/Finger Lime (D) 

التحلية

 بافلوفا                                                                                  ٥٠ ر.ق
 فراولة وريحان / كوÄ الفاكهة / شبكة السكر بالكراميل / سوربيه التوت (ح)

 آيس كرمي                                                                            ٢٥ ر.ق 
 أفوكادو آيس كرمي

 رغوة كرمية الليمون / ليمون الكافيار (ح)

 

 

TURBOT                                        245 QR
Razor Clams / Berry tomato  / Morel mushroom / Périgord Truffle (D/G)

WAGYU FILET 8+ 250 G                        395 QR
Bone Marrow / Glazed King Oyster Mushroom (D)

DRY AGE WAGYU TOMAHAWK 1500 G         999 QR
 Bone Marrow / Glazed King Oyster Mushroom (D)

LAMB AND SWEETBREAD (G/D)                295 QR
Sweetbread/Lamb Loin/Australian Bread Dumpling/Fava Beans/Jus (G/D)  

WAGYU RIB EYE 8+ 300 G                     425 QR
Bone Marrow / Glazed King Oyster Mushroom (D)

WAGYU STRIPLOINE 8+ 300 G                410 QR
 Bone Marrow / Glazed King Oyster Mushroom (D)

MAIN COURSE

توربوه                                                                                 ٢٤٥ ر.ق
 ©ار املوس / زهرة كوسا ©شّية / صلصة ©ار / ©ار مسلوق / كمأ بÆيجورد  (أ/ج)

فيليه واغيو ٨+ ٢٥٠ غرام                                               ٣٩٥ ر.ق
 كونفيت الثوم / مرق العظام / فطر احملار امللكي (ح)

واغيو توماهوك جاف معتق ١٥٠٠ غرام                         ٩٩٩ ر.ق
كونفيت الثوم / مرق العظام / فطر احملار امللكي (ح)

حلم ضأن و بنكرياس العجل                                           ٢٩٥ ر.ق
بنكرياس العجل/حلم خاصرة الضأن/فطائر دامبلينغ برتزيل/فول/صلصة جوس اللحم (أ/ج)

واغيو ريب آي ٨+ ٣٠٠ غرام                                               ٤٢٥ ر.ق 
 كونفيت الثوم / مرق العظام / فطر احملار امللكي (ح)

واغيو س�يبلوين٨+ ٣٠٠ غرا                                             ٤١٠ ر.ق 
 كونفيت الثوم / مرق العظام / فطر احملار امللكي (ح)

 

 

 ا¢طباق الرئيسية

 (D) - Dairy, (N) - Nut, (V) – Vegetarian, (G) – Gluten, (E) - Egg - (S) seafood 

*All prices are inclusive Fee*
*Please inform us of any food allergies*

@ا¢سعار تشمل كافة الرسوم@
@يرجى إبالغنا عن أي احتمال للحساسية الغذائية @

(ل) -  الذع، (ح) – حليب  و مشتقاته، (م) – مكسرات، (ن) – نباتي، (ج) – جلوتني، (ب) – بيض
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MR. TAILOR BEEF BURGER (G/D)           165 QR
Gold leaf / Slow Cooked Cheeks / Cheddar cheese/ Cranberry sauce/

Mayo Homemade / triple cooked Chips (G/D)

DRY AGED PRIME ANGUS BUTTER RIBEYE 300 G 320 QR
Deep Fried Onion / Homemade Mayo (D/G)

BLACK ANGUS TENDERLOIN 250G          305 QR
Deep Fried Onion Flower/Homemade Mayo (D/G)

DRY AGED USDA PRIME T-BONE 500 G             325 QR
Deep Fried Onion / Homemade Mayo (D/G)

DRY AGED USDA PORTERHOUSE 500 G             330 QR
Deep Fried Onion Homemade Mayo (D/G) 

DESSERT 

CHOCOLATE FONDANT                        50 QR
Berries Compote/Vanilla Ice Cream/Chocolate Disk (G/N/D) 

NEW YORK CHEESE ICE CREAM                      25 QR 
Fresh Berries / Dry Calamansi Slice / Strawberry Crunch (D) 

LATIN AMERICA  

STARTER

HUACHINANGO CEVICHE (S/D)                  85 QR
 Avocado/pickled cucumber / Red Onion / Herbs / Passion fruit

LOMO SALTADO EMPANADA (D/G)              80 QR
Homemade Turnover / Sautéed Beef Tenderloin / Mozzarella Cheese

ALCACHOFAS PROVOLETA  (D/G)               85 QR
Chili flakes/Oregano/Mixed Green Salad/Artichoke Chips

 ا¢طباق الرئيسية

 التحلية

أمريكا الالتينية

املقّبالت

برغر مس� تايلور  (أ/ج)                                                   ١٦٥ ر.ق
/ جبنة بري / حلم خدود البقر مطهو ببطء / ³لل

شيبس باملايونيز (أ/ج)

ستيك ريب آي برامي أجنس جاف معتق ٣٠٠ غرام        ٣٢٠ ر.ق
بصل مقلي / مايونيز مس° تايلور (أ/ج)

حلم تندرلوين بالك أجنس ٢٥٠ غرام                              ٣٠٥ ر.ق
بصل مقلي / مايونيز مس° تايلور (أ/ج)

برامي يو أس دي إي تي-بون جاف معتق ٥٠٠ غرام       ٣٢٥ ر.ق
 بصل مقلي / مايونيز مس° تايلور (أ/ج)

ستيك بورتر هاوس جاف معتق ٥٠٠ غرام                    ٣٣٠ ر.ق
 بصل مقلي / مايونيز مس° تايلور (أ/ج)

فوندان الشوكوالته                                                             ٥٠ ر.ق
كومبوت التوت / آيس كرمي بالفانيليا / قرص شوكوالتة (ج/م/ح)

آيس كرمي اجلبنة النيويوركي                                           ٢٥ ر.ق
 توت طازج / شريحة كاالمانسي جاف / فراولة مقرمشة (ح)

سيفيتشي هواتشينانغو (ب/أ)                                       ٨٥ ر.ق
 ليتشي دي تيغري / بصل أحمر / شيبس لوتس / أعشاب / باشون فروت (ل/ح)

إمبانادا لومو سالتادو (أ/ج)                                              ٨٠ ر.ق
فطÆة ©شوة / حلم بقري تندرلوين مقّلى / جبنة موزاريال (ح/ج)

ألكاتشوفاس بروفوليتا (أ/ج)                                          ٨٥ ر.ق
 رقائق الفلفل احلار / أوريجانو / سلطة خضراء مشكلة / شيبس اخلرشوف (ح/ج)

 (D) - Dairy, (N) - Nut, (V) – Vegetarian, (G) – Gluten, (E) - Egg - (S) seafood 

*All prices are inclusive Fee*
*Please inform us of any food allergies*

@ا¢سعار تشمل كافة الرسوم@
@يرجى إبالغنا عن أي احتمال للحساسية الغذائية @

(ل) -  الذع، (ح) – حليب  و مشتقاته، (م) – مكسرات، (ن) – نباتي، (ج) – جلوتني، (ب) – بيض

STARTER

USDA

OYSTER                                         165 QR
Fine de Clarie Oyster / Shallot Vinaigrette /Salicornia /

Dill Butter Sandwich (D/G)

WALDORF SALAD (D/N)                         70 QR
Smoke Yoghurt /Walnut / Celery /Apple / Blue Cheese / Pickled Cucumber (D)

GRILLED MUSHROOM                           75 QR
Grilled King Oyster Mushroom/Avocado cream/Asparagus/ Citrus dressing

املقّبالت

الواليات املتحدة

أويس�                                                                                   ١٦٥ ر.ق
فاين دي كالري أويس° / شالوت فينجريت / الساليكورنيا / ساندوتش زبدة الشبت

سلطة والدورف (أ/م)                                                             ٧٠ ر.ق
زبادي مدخن / جوز / كرفس / تفاح / جبنة زرقاء / خيار ³لل (أ)

فطر مشوي                                                                           ٧٥ ر.ق
 فطر امللك احملار املشوي / كرمية اÑفوكادو / اس�ادوس / تتبيلة
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SIDES

EMBER BAKED POTATO                         30 QR
Gouda Cheese/Crème Fraiche/Spin Onion/Crispy Bacon (D)

MAC & CHEESE                                 30 QR
Four Cheeses/Bacon Crumb (D)

GRILLED VEGATBALE                          30 QR
Sea Salt (V)

WHIPPED POTATO OR TRUFFLE (D)            30 QR

TRIPLE COOKED CHIPS                         40 QR 
Homemade Mayo (V)

SMOKY CAULIFLOWER                           30 QR 
Chimichurri  

SMOKEY POKEY (V)                              10 QR
 
BEARNAISE (D)                                  15 QR
 
HOMEMADE BBQ (V)                              10 QR 
 
MUSHROOM (D)                                   15 QR
 
CHIMICHURRI (V)                                15 QR 

RED WINE JUS (A)                               15 QR 

MR. TAILOR-BASCO (V)                          10 QR 

MR TAILOR SAUCE

 أطباق جانبية

سموكي بوكي (ن)                                                              ١٠ ر.ق
 

بيارنيز (ح)                                                                              ١٥ ر.ق
 

باربكيو (ن)                                                                            ١٠ ر.ق
  

فطر (ح)                                                                                ١٥ ر.ق
 

تشيميتشوري (ن)                                                               ١٥ ر.ق
 

جوس اللحم بالنبيذ ا¢حمر (ك)                                         ١٥ ر.ق
 

 مس� تايلور-باسكو (ن)                                                   ١٠ ر.ق
 

صلصات مس� تايلور ١٠ ر.ق

TRILECE (D/G)                                  50 QR
Dark Chocolate Cube/Milk Chocolate Ganaj/Tonka Bean Cream Sauce 

CONDENSED MILK ICECREAM                  25 QR
Flavored Lime/Berries Sauce (D) 

DESSERT التحلية

تري ليتشي (أ/ج)                                                                  ٥٠ ر.ق
مكّعب شوكوالتة داكنة / غاناش الشوكوالتة باحلليب / صلصة فول التونكا بالكرمية (ح/ج)

آيس كرمي حليب مكثف                                                      ٢٥ ر.ق
نكهة الليمون / صلصة التوت (ح)

بطاطا Ïبوزة                                                                    ٣٠ ر.ق
جبنة غودا / كرمية طازجة / بصل / حلم مقدد مقرمش (ح)

ماك أند تشيز                                                                       ٣٠ ر.ق 
 أربعة أنواع من اجلنب / حلم مقدد (ح)

خضار مشوية                                                                      ٣٠ ر.ق
ملح البحر (ن)

بطاطا Ïفوقة أو بالكمأ (ح)                                         ٣٠ ر.ق

تريبل-كوكد تشيبس                                                         ٤٠ ر.ق
مايونيز مس° تايلور (ن)

قرنبيط مدخن                                                                     ٣٠ ر.ق
صلصة تشيميتشوري

 

 (D) - Dairy, (N) - Nut, (V) – Vegetarian, (G) – Gluten, (E) - Egg - (S) seafood 

*All prices are inclusive Fee*
*Please inform us of any food allergies*

@ا¢سعار تشمل كافة الرسوم@
@يرجى إبالغنا عن أي احتمال للحساسية الغذائية @

(ل) -  الذع، (ح) – حليب  و مشتقاته، (م) – مكسرات، (ن) – نباتي، (ج) – جلوتني، (ب) – بيض

ASADO SHORT RIB                            295 QR
Homemade BBQ / Smoked Corn On The Cob / Charred Jalapeno (D)

POLLO A LA PLANCHA                        190 QR 

Citrus brained chicken / smoked corn cream / pickle radish (D) 

ARGENTINIAN FILLET 250 G                 220 QR
Charred Ratte potatoes / criolla sauce (D)

ARGENTINIAN RIB EYE 300 G                210 QR
Charred Ratte potatoes / criolla sauce (D)

 

MAIN COURSE  ا¢طباق الرئيسية

ضلوع اللحم أسادو                                                          ٢٩٥ ر.ق
صلصة باربيكيو / ذرة مدخنة / هالبينو مشوي (ح)

اللحم ا¢رجنتيني                                                                ١٩٠ ر.ق 
دجاج مشوي ©مض/ كرمية ذرة مدخنة / فجل ³لل (ح)

فيليه أرجنتيني ٢٥٠ غرام                                                 ٢٢٠ ر.ق
بطاطس راتيه مشوية / صوص كريوال (ح)

الضلع ا¢رجنتيني ٢٥٠ غرام                                                ٢١٠ ر.ق
بطاطس راتيه مشوية / صوص كريوال (ح)


