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CALL 50075333 NOW
FOR TAKEAWAY AND DELIVERY
Eatopia, 2nd Floor, The Gate Mall, Maysaloun Street, West Bay, Doha



All of our ingredients are carefully handpicked to
ensure the best dining experience for our guests.
The details of the major ingredients in the main

courses are given here.

Category

Meat

Poultry

Seafood

Beef

Chicken

Salmon

Australia/South Africa*

Brazil

Norway/Scotland*

Chilled

Frozen

Fresh

*Depending on availability

Item Source
 Storage
Condition

األصناف

اللحوم

الدواجن

المأكوالت
البحرية

لحم بقري

دجاج

سمك سلمون

أسترالي أو جنوب أفريقي *

البرازيل 

النرويج أو أسكتلندا *

مبرد

مجمد

طازج

* حسب التوفر

التخزيناملصدرالنوع

نحن نقوم باختبار أجود األصناف بعناية فائقة لضمان أفضل تجربة
لزبائننا الكرام. الشرح المفصل لجميع األصناف الرئيسية المستخدمة

بأطباقنا الرئيسية موجود في األسفل.

Please inform us about any dietary restrictions or allergies you may have.

الرجاء إخطارنا في حال وجود طلبات خاصة بالحمية الغذائية و العالجية من

حيث الحساسية في المأكوالت.

Vegan
نباتي نقي

Vegetarian
نباتي



Keto Menu قائمة الكيتو
سلطة في�ستا �لدجاج

سلطة �للحم

سلطة سو�� �لسلمون

سلطة �مبوليسيوز

شيكيتو جبنة باول

كيتو دجاج �لت�كيتو

ر�وتو �ل�ن�يط

QR45

QR64

QR58

QR55

QR56

QR55

QR55
قرنبيط، صلصة الجبنة، زيت الكمأ 

وصدر دجاج مشوي مغطى بفطر 
ان سوتيه وجبنة بارميز

Fiesta Chicken Salad
Grilled chicken, boiled eggs, rocca, grilled 
mushrooms, avocado, black sesame and 
lemon-olive oil dressing

Steak Salad
Beef steak, green lettuce, kale, asparagus, 
broccoli, cherry tomatoes, peanuts and 
vinegar dressing

Salmon Supreme Salad
Grilled salmon, rocca, boiled eggs, 
guacamole, roasted almonds and lemon-basil 
dressing

Shrimpolicious Salad
Shrimps, poached eggs, sliced avocado, 
mixed lettuces, baby spinach, yellow 
capsicum, cherry tomatoes, black sesame 
and lemon-basil dressing

Chicketo Cheese Cup
Grilled chicken, iceberg lettuce and grilled 
vegetables in cheese shell taco cup, served 
with yoghurt salsa and guacamole

Keto Chicken Tacquitos
Chicken rolled in cheese shell taquitos 
and served with yoghurt salsa, Mexican 
tomato salsa and guacamole

Cauliflower Risotto
Cauliflower, cheese sauce, truffle oil and grilled 
chicken breast topped with sauteed 
mushrooms and parmesan cheese

دجاج مشوي، بيض مسلوق، جرجير، مشروم 
مشوي، افوكادو، سمسم أسود وصلصة 

الليمون وزيت الزيتون

لحم بقري مع خس أخضر، كيل، هليون، بروكلي، 
طماطم كرزية، فول سوداني وصلصة الخل

سلمون مشوي، جرجير، بيض مسلوق، 
غواكامولي، لوز محمص وصلصة الليمون 

بالريحان

روبيان، بيض مسلوق، شرائح أفوكادو، خس، 
سبانخ، فلفل أصفر، طماطم كرزية، سمسم 

أسود وصلصة الليمون بالريحان

تاكو جبنة بالدجاج مشوي، خس وخضار 
مشوية مغطاة بصلصة الزبادي 

وغواكامولي

لفائف تاكيتو جبنة بالدجاج مغطاة 
بصلصة الزبادي، صلصة الطماطم 

المكسيكية وغواكامولي



Breakfast
 Za’atar Mana’eesh 

Folded mana’eesh made from whole 
wheat dough stuffed with za’atar,  
served with cherry tomatoes and 
cucumber slices

 Spinach Mana’eesh 

Folded mana’eesh made from whole 
wheat dough stuffed with spinach,  
served with cherry tomatoes and  
lemon slice

 Za’atar Chips 

Brown pita bread chips  
topped with za’atar, served 
with labneh dip

 Tropical Chia Pudding 

Chia seeds in coconut milk, topped with 
slices of mango, strawberry and kiwi

 Super Bowl 

Greek yoghurt with granola, 
roasted almonds, raspberries,  
blueberries and blackberries

Oriental Breakfast

Two fried sunny side up eggs, 
za’atar chips, grilled halloumi cheese, 
cherry tomatoes, cucumber slices 
and mint leaves

Hearty Breakfast

Toasted brown bread topped with 
guacamole, smoked salmon and 
poached egg, along with sweet potato 
cubes, lollo rosso lettuce and baby 
spinach leaves

QR16

فطور
 مناقيش زعرت

 مناقيش من عجين القمح
 الكامل المحشو بالزعتر،
 تقدم مع طماطم كرزية

وشرائح خيار

 مناقيش سبانخ

 مناقيش من عجين القمح
 الكامل المحشو بالسبانخ،

 تقدم مع طماطم كرزية
وشريحة ليمون

 رقائق زعرت

 رقائق الخبز األسمر
 المغطاة بالزعتر

مع اللبنة

 رتوبيكال شيا بودينج

 بذور الشيا، حليب جوز الهند،
مانجو، فراولة وكيوي

 سورب باول

 لبن يوناني، لوز محمص،
 التوت، العنب البري،

التوت األسود وغرانولة

وجبة فطور رشقية

 بيضتان مقليتان، رقائق بالزعتر،
 جبنة حلوم مشوية،

 طماطم كرزية، شرائح خيار
وأوراق النعناع

وجبة فطور صحية

 خبز أسمر محمص مغطى بغواكامولي،
سمك السلمون المدخن والبيض 

المسلوق، إلى جانب مكعبات البطاطا 
 الحلوة وخس لولو روسو وأوراق

السبانخ الصغير

407kcal

QR18

320kcal

QR28

451kcal

QR35

367kcal

QR35

332kcal

QR36

346kcal

QR38

267kcal



Appetizers
 Kale Summer Roll 

Kale and avocado slices wrapped in rice 
paper roll, served with soy-vinegar sauce

 Quinoa Summer Roll 

Slices of mango and avocado, and quinoa 
wrapped in rice paper roll, served with 
soy-vinegar sauce

Fou Maki Roll

Salmon, crab, shrimps, tobiko, spring 
onion, avocado, cream cheese and ikura, 
served with soy sauce

 Sweet Potato Planks 

Grilled sweet potato planks served 
with guacamole

QR32

QR32

QR24

QR65

المقبالت
 كيل سمر رول

 الكيل واألفوكادو ملفوفة في ورق األرز،
تقدم مع صلصة الخل والصويا

 كينوا سمر رول 

 شرائح من المانجو واألفوكادو والكينوا
 ملفوفة في لفائف ورق األرز،

تقدم مع صلصة الخل والصويا

فو مايك رول

 سلمون، كراب، جمبري، توبيكو،
 بصل أخضر، أفوكادو، جبنة كريمة

وإكورا، تقدم مع صوص الصويا

 رشائح البطاطا احللوة

 شرائح البطاطا الحلوة المشوية
تقدم مع جواكامولي

216kcal

279kcal

266kcal

522kcal

Soups
 Lentil Soup

Slow cooked soup of yellow lentils, 
served with slice of lemon

 Minestrone Soup

Hearty Italian vegetable soup

QR25

QR25

الحساء

156kcal

202kcal

 حساء العدس

 العدس  األصفر المطهو على نار
هادئة يقدم مع شريحة ليمون

 حساء املنسرتوين 

حساء الخضار اإليطالية



Salads
 Fattouch 

Lettuce, cucumber, tomato, radish, 
rocca, za’atar and lemon-sumac 
pomegranate dressing

 Tabbouleh 

Parsley, tomato, mint leaves, 
white onion, spring onion  
and lemon-olive oil dressing

 Spinach and Beetroot Salad 

 Quinoa Super Salad 

Tomato, cucumber, avocado, 
quinoa, baby spinach and 
lemon-sumac-basil dressing

السلطات
 فتوش

 خس، خيار، طماطم، فجل،
 روكا، زعتر وصلصة رمان،

سماق والليمون

 تبوله 

 بقدونس، طماطم، أوراق نعناع،
 بصل أبيض، بصل أخضر وصلصة

زيت زيتون والليمون

 سلطة السبانخ والشمندر 

 سبانخ طازجة، طماطم، بصل
 أبيض، كينوا، رمان حب، الشمندر،

 قشر الليمون، جبن حلوم مع
صلصة ليمون وزيت الزيتون

تشكيلة من الخس، مانجو، فليفلة 
ملونة، قريدس، السمسم وصلصة 

الليمون والمانجو

 سلطة الكينوا السورب

 طماطم، خيار، أفوكادو، كينوا،
 سبانخ وصلصة الليمون،

السماق  والريحان

QR35

325kcal

QR35

242kcal

QR45

375kcal

QR45

431kcal

QR54

355kcal

QR52

412kcal

Fresh spinach, tomato, white onion, 
quinoa, pomegranate seeds, beetroot, 
lemon zest, grilled halloumi and lemon-
olive oil dressing

 Lentil and Freekeh Salad 

Green lentils, freekeh, pomegranate, 
tomato, cucumber, rocca, halloumi 
cheese and lemon-olive oil dressing

Mango and Shrimp Salad

Mixed lettuce, mango, assorted 
capsicum, shrimps, sesame and lemon-
mango dressing

عدس أخضر، فريكه، رمان حب، طماطم، 
خيار، روكا، جبنة الحلوم وصلصة الزيت 

والحامض

سلطة ��ا�و و�ل�يدس

سلطة �لعدس و�ل�يكه



Bowls األطباق
 Salmon Poke Bowlطبق بويك السلمون

Fresh salmon, quinoa, sesame, lettuce, 
avocado, cherry tomato, carrot, radish 
and sesame dressing

Tuna Poke Bowl 

Fresh tuna, quinoa, lettuce, avocado, carrot, 
cucumber, edamame and sesame dressing

Burrito Bowl 

Grilled marinated chicken breast cubes, 
lettuce, cherry tomato, white onion, red 
kidney beans, chickpeas, guacamole and 
lime-coriander dressing

Salmon Delight Bowl

Fresh salmon, rice, avocado, edamame, 
broccoli, asparagus, pistachio, parmesan 
cheese and olive oil

سلمون طازج، كينوا، سمسم، خس، 
أفوكادو، طماطم كرزية، جزر، فجل  

وصلصة السمسم

طبق بويك التونة 

طبق بوريتو

مكعبات صدر الدجاج المنقوع والمشوي، 
خس، طماطم كرزية، بصل أبيض، 
فاصوليا حمراء، حمص،غواكامولي 

وصلصة الكزبرة واليم

طبق ساملون ديليت

سلمون طازج، أرز، أفوكادو، إدامامي، 
بروكولي، هليون، فستق، جبنة بارميزان 

وزيت زيتون

QR65

427kcal

QR65

455kcal

QR65

475kcal

QR85

471kcal

تونة طازج، كينوا، خس، أفوكادو، جزر، 
خيار، إدامامي  وصلصة السمسم



Sandwiches
Roast Beef Baguette 

Roasted beef tenderloin, light aioli sauce, 
iceberg lettuce, tomato and pickles 
in brown baguette, served with green salad

Grilled Chicken Caesar Wrap 

Grilled chicken breast, avocado, romaine 
lettuce and Caesar sauce in whole 
wheat tortilla bread, served with green 
salad

QR45

QR42

السندويشات

377kcal

430kcal

ساندويش روست بيف خبزب أسمر

 لحم فيليه بقر، صلصة أيولي خفيفة،
خس أيسبرغ، طماطم، مخلل، خبز أسمر 

يقدم مع سلطة خضراء

لفائف الدجاج مع صلصة السزير

صدر دجاج مشوي، أفوكادو، خس روماني، 
صلصة السيزر، خبز التورتيا بالقمحة الكاملة 

يقدم مع سلطة خضراء

Burgers
Lean Beef Burger

Grilled beef patty, light mayonnaise, 
iceberg lettuce, onion, tomato and  
pickles in whole wheat bun,  
served with green salad

Grilled Salmon Burger

Marinated and grilled salmon with light 
tartar sauce and spinach in whole  
wheat bun, served with green salad

QR45

QR56

البرجر

556kcal

414kcal

ربرج اللحم اليت

لحم بقر، اليت مايونيز، خس ايسبرغ،
 بصل، طماطم، مخلل،

 خبز قمح كامل يقدم مع
سلطة خضراء

ربرج السلمون املشوي

 سمك السلمون المنقوع والمشوي،
 صلصة التارتار الخفيفة، سبانخ،

خبز قمح كامل يقدم مع سلطة خضراء

Grilled Chicken Sandwich QR40 سندويش دجاج مشوي

 صدر دجاج مشوي، صلصة أيولي خفيفة، خس
 أيسبرغ ومخلل، خبز أسمر يقدم مع سلطة

 خضراء

353kcalGrilled chicken, light aioli sauce, iceberg 
lettuce and pickles in brown baguette, 
served with green salad



Main Courses
Lemon Herb Chicken

Grilled marinated chicken breast 
(150 grams), served with  
sweet potato and broccoli

Honey Glazed Salmon

Grilled salmon (150 grams) pre-marinated 
with lemon juice and honey, served with 
grilled zuchhini, eggplant and carrot

Grilled Herb Steak

Beef tenderloin (150 grams), served with 
grilled carrots, capsicums and rosemary

Grilled Chicken Taouk

Grilled chicken taouk cubes (150 grams) 
served with oven roasted potato  
wedges and grilled mushroom, 
onion and cherry tomatoes

Grilled Meat Brochette

Skewer grilled beef cubes (150 grams) 
served with oven roasted potato wedges 
and grilled mushroom, onion and  cherry 
tomatoes

 Broccoli Pizza 

Broccoli pizza dough, tomato sauce, 
mozzarella cheese and rocca

األطباق الرئيسية
الدجاج بالليمون واألعشاب

 صدر دجاج )١٥٠ غرام( منقوع
 مشوي تقدم مع بطاطا

حلوة وبروكولي

سلمون مع العسل

 سمك السلمون )١٥٠ غرام( منقوع
 بالعسل وعصير الليمون مشوي،

تقدم مع كوسا، باذنجان وجزر

فيله اللحم باألعشاب

 فيليه بقر)١٥٠ غرام( مشوية تقدم
مع جزر مشوي، الفليفلة وإكليل الجبل

طاووق مشوي

 دجاج )١٥٠ غرام( طاووق مشوي
 يقدم مع البطاطس، الفطر

 المشوي، البصل
والطماطم الكرزية

شقف حلم

 لحم فيليه بقر )١٥٠ غرام(
 يقدم مع البطاطس،

 الفطر المشوي، البصل
والطماطم الكرزية

 ربوكويل بيزتا

 عجينة البروكولي، صلصة الطماطم،
جبنة الموتزاريال الطازجة وروكا

QR55

425kcal

QR80

330kcal

QR85

462kcal

QR48

495kcal

QR68

527kcal

QR55

467kcal



Energy Balls
 Lemon Chia Ball 

Sugar-free and dairy-free energy ball  
with dates, cashewnuts, lemon, lemon 
zest, coconut and chia seeds

 Peanut Butter Ball 

Sugar-free and dairy-free energy ball  
with dates, rolled oats, peanut butter, 
honey, vanilla and vegan chocolate

 Peanut Butter Brownie Ball 

Sugar-free and dairy-free energy ball 
with almonds, dates, cocoa powder,  
peanut butter and honey

 Chocolate Cranberry Ball 

Sugar-free and dairy-free energy 
ball with dates, dried cranberries, 
cashewnuts, almonds, vanilla, 
honey and vegan chocolate

 Pistachio Ginger Ball 

Sugar-free and dairy-free energy ball 
with pistachio, dates, dried ginger, 
cinnamon, honey and vegan chocolate

 Coconut Nuts Ball 

Sugar-free and dairy-free energy ball  
with cashewnuts, walnuts, almonds, raisins, 
coconut, vanilla, honey and coconut butter

QR6

QR6

QR6

QR6

QR6

QR6

كرات الطاقة
 ركات الليمون والشيا

 تمر، كاجو، ليمون، نكهة الليمون،
 جوز الهند، بذور الشيا، خالية من السكر

ومشتقات الحليب

 ركات زبدة الفول السوداين

 تمر، شوفان، زبدة الفول السوداني،
 عسل، فانيال، شوكوالته نباتية،

خالية من السكر ومشتقات الحليب

 ركات زبدة الفول السوداين رباوين

 لوز، تمر، مسحوق الكاكاو، زبدة الفول
 السوداني، عسل، خالية من السكر

ومشتقات الحليب

 ركات الشوكوالتة والتوت الربي

 تمر، التوت البري مجفف،
 كاجو، لوز، فانيال، عسل،

 شوكوالته نباتية، خالية من
السكر ومشتقات الحليب

 ركات الفستق ازلجنبيل

 فستق، تمر، زنجبيل مجفف، قرفة،
عسل، شوكوالتة نباتية، خالية من السكر 

ومشتقات الحليب

 ركات جوز الهند واملكرسات

 كاجو، جوز، لوز، زبيب، جوز الهند، الفانيال،
 عسل، زبدة جوز الهند، خالية من

السكر ومشتقات الحليب

88kcal

85kcal

81kcal

80kcal

62kcal

99kcal



Healthy Potions
 Antioxidant

Beetroot, apple and carrot juices 
with celery, ginger and strawberry

 Green Garden

Green apple and lemon juices 
with cucumber and celery

 Farm Fresh

Pineapple,orange and carrot juices 
with celery and mint

 Carrot Magic

Red apple and carrot juices with celery

QR26

QR26

QR26

QR26

الكوكتيالت الصحية
 مضاد األكسدة

عصيرالشمندر والتفاح والجزر مع الكرافس، 
الزنجبيل والفراولة

 رجين جاردن

عصير التفاح االخضر والليمون 
مع الخيار والكرفس

 فارم رفش

عصير االناناس والبرتقال والجزر 
مع الكرفس والنعناع

 كاروت ماجيك

عصير التفاح االحمر والجزر مع الكرفس
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