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CALL 50075333 NOW
FOR TAKEAWAY AND DELIVERY

Eatopia, 2nd Floor, The Gate Mall, Maysaloun Street, West Bay, Doha



SOUPS
Pumpkin Soup

Pumpkin, onion, leeks, olive oil and 

fresh cream

Potato and Leek Soup

Potato, leeks, olive oil and fresh cream

Chicken Veggies Clear Soup

Diced mixed vegetables, boiled 

chicken and chicken broth

الحساء
حساء اليقطين

 اليقطين، البصل، الكراث، زيت الزيتون
وكريمة طازجة

حساء البطاطا والكراث
بطاطا، كراث، زيت زيتون وكريمة طازجة

حساء الدجاج والخضار
 خضار مقطعة، دجاج مسلوق ومرقة

الدجاج
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SALADS
Spring Salad

Kale, mixed lettuces, green apple, 

broccoli, pomegranate seeds, quinoa, 

cherry tomato, avocado and sweet potato 

with honey-mustard dressing

Grilled Halloumi Salad

Rocca leaves, cherry tomato, cucumber, 

radish, black olives, artichokes, grilled 

halloumi cheese and sundried tomatoes 

with lemon-olive oil dressing

Freekale Salad

Kale, freekeh, beetroot, goat cheese, dry 

figs, mixed lettuce, roasted almonds and 

pomegranate seeds and lime-cilantro 

dressing

Lentil and Freekeh Salad

Lentil, freekeh, rocca leaves, 

pomegranate seeds, cucumber, cherry 

tomato, halloumi cheese with lemon-

sumac dressing

Avocrab Salad

Crabsticks, mixed lettuces, cucumber, 

sweet corn and baby spinach with 

cocktail dressing

السلطات
سلطة الربيع

كايل، خس مشكل، تفاح أخضر، بروكولي، 
رمان حب، كينوا، طماطم كرزية، أفوكادو 
دل وبطاطا حلوة مع صلصة العسل والخر

سلطة الحلوم المشوية
جرجير، طماطم كرزية، خيار، فجل، زيتون 

أسود، خرشوف، جبنة حلومي مشوية 
وطماطم مجففة مع صلصة زيت الزيتون 

ن والليمو

سلطة فريكايل
كايل، فريكه، شمندر، جبن الماعز، تين 

مجفف، خس مشكل، لوز محمص وحبوب 
ة الرمان مع صلصة االيم والكزبر

سلطة العدس والفريكه
عدس، وفريكه، جرجير، وحبوب الرمان، خيار، 

طماطم كرزية وجبنة حلوم مع صلصة 
ق الليمون والسما

سلطة األفوكراب
أصابع الكراب، خس، خيار، ذرة حلوة وسبانخ 

صغير مع صلصة الكوكتيل
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SALADS
Pasta Salad

Fusilli pasta, capers, black olives, tuna, 

baby spinach, pickled cucumber, 

asparagus, red cabbage, cucumber and 

boiled eggs with lemon-olive oil dressing

Smoked Salmon Salad

Mixed lettuces, smoked salmon, red 

cabbage, avocado, boiled eggs, kale, baby 

spinach and edamame with lemon-olive 

oil dressing

Asian Chicken Salad

Baby spinach, quinoa, carrots, white and 

red cabbages, grilled chicken breast and 

peanuts with special Asian dressing

Tex Mex Salad

Iceberg lettuce, red kidney beans, carrots, 

tortilla bread, avocado, sweet corn, cherry 

tomato and grilled chicken breast with 

chilli-lime dressing

Falafel Salad

Iceberg lettuce, tomatoes, mint, parsley, 

pickles and falafel with tahina dressing

السلطات
سلطة المعكرونة

معكرونة الفوسيلي، الكبر، الزيتون األسود، 
التونة، السبانخ الصغير، الخيار المخلل، 
الهليون، ملفوف احمر، الخيار والبيض 

ن المسلوق مع صلصة الليمون وزيت الزيتو

سلطة السلمون
المدخن خس مشكل، سلمون مدخن، 

ملفوف احمر، افوكادو، بيض مسلوق، كايل، 
سبانخ صغير وإدامامي مع صلصة الليمون 

وزيت الزيتون

سلطة الدجاج
اآلسيوية سبانخ صغير، جزر، كينوا، ملفوف 

أبيض وأحمر، صدر دجاج مشوي وفستق مع 
صلصة آسيوية خاصة

سلطة التكس
مكس خس، فاصوليا حمراء، جزر، خبز تورتيال، 

افوكادو، ذرة حلوة، طماطم كرزية وصدر 
ر دجاج مشوي مع صلصة الليمون الحا

سلطة الفالفل
خس ايسبرغ، طماطم، نعناع، بقدونس، 

مخلل وفالفل مع صلصة طحينة
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SANDWICHES
Healthy Avo Sandwich

Avocado spread on rye bread topped with 

feta cheese, roasted cherry tomatoes, 

black olives and micro herbs, served with 

green salad

Smoked Salmon Bagel

Bagel with smoked salmon, baby spinach 

and cream cheese, served with green 

salad

Grillled Halloumi Sandwich

Grilled halloumi, olive tapenade, tomato, 

cucumber, rocca leaves and basil pesto in 

panini bread, served with green salad

السندويشات
سندويش أفو الصحي

سبريد األفوكادو على خبز الجاودار مع جبنة 
الفيتا، الطماطم الكرزية المشوية، الزيتون 

األسود واألعشاب الصغيرة، يقدم مع 
اء السلطة الخضر

بيغل السلمون المدخن
خبز البيغل مع سمك السلمون المدخن، 

السبانخ الصغير والجبن الكريمي، يقدم مع 
اء السلطة الخضر

سندويش الحلوم المشوي
جبنة الحلومي المشوية، تابيناد الزيتون، 

طماطم، خيار، جرجير وبيستو الريحان بخبزة 
البانيني، يقدم مع السلطة الخضراء
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SANDWICHES
Za'atar Chicken Panini

Grilled chicken breast marinated with 

za'atar, goat cheese, rocca leaves and 

sundried tomato pesto in panini bread, 

served with green salad

Turkey Cheese Panini

Smoked turkey, cheddar cheese and 

tomatoes in panini bread, served with 

green salad

Grilled Chicken Baguette

Grilled chicken breast, iceberg lettuce, 

light aioli sauce and pickles in brown 

baguette, served with green salad

Crunchy Turkey Baguette

Smoked turkey, mayonnaise, lollo bianco, 

tomatoes and pickles in brown baguette, 

served with green salad

Roast Beef Baguette

Roasted beef tenderloin, light aioli sauce, 

iceberg lettuce, tomato and pickles in 

brown baguette, served with green salad

Club Sandwich

Shredded chicken, turkey, lettuce, 

gherkin, tomato, boiled eggs and 

mayonnaise, served with French fries

السندويشات
بانيني الدجاج بالزعتر

صدر دجاج مشوي متبل بالزعتر، جبنة الماعز، 
جرجير وطماطم بخبزة البانيني، يقدم مع 

اء السلطة الخضر

بانيني الحبش مع الجبنة
حبش مدخن، جبنة الشادير وطماطم  بخبزة 

اء البانيني، يقدم مع السلطة الخضر

سندويش الدجاج المشوي
صدر دجاج مشوي، خس، صلصة أيولي 

خفيفة ومخللبخبز بالباغيت األسمر، يقدم مع 
اء السلطة الخضر

سندويش الحبش المقرمش
ديك رومي مدخن، مايونيز، خس، طماطم، 
ومخلل بالباغيت األسمر، يقدم مع السلطة 

اء الخضر

سندويش روست بيف
لحم فيليه بقر، خس أيسبرغ، صلصة أيولي 

خفيفة، طماطم ومخلل بخبز بالباغيت 
اء األسمر، يقدم مع السلطة الخضر

كلوب سندويش
شرائح الدجاج، شرائح الديك الرومي، خس، 
مخلل، طماطم، بيض مسلوق ومايونيز، 

يقدم مع البطاطس المقلية
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FRESH JUICES
Orange Juice

Green Apple Juice

Carrot Juice

العصائر الطازجة
ل  عصير برتقا

عصير تفاح احمر

عصير جزر 
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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.
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