
MENU



MENUFESTO

Meat
Meat

Seafood
Seafood

Poultry
Seafood
Seafood

Lamb
Beef

Chicken
Salmon
Hamour

Sheri
Shrimps

*Depending on availability

Australia
Australia/South Africa*

Brazil
Norway/Scotland*

Local
Local

India/Oman*

Chilled
Chilled

Fresh
Frozen

Frozen
Fresh
Fresh

CATEGORY ITEM SOURCE STORAGE CONDITION

Healthy Vegetarian

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

We believe in the power of good food. We believe that wherever there is good food, good 
things happen. Good thoughts become great ideas, good moments become great times, and 
good friends become soulmates. We believe that eating good is a fundamental right, not a 
privilege. But do more than just eat, question what you eat. Because if you want to make 

the world a better place, it’s wise to start with a better plate.       

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.   



KETO MENU

QR45

QR64

QR58

QR55

QR56

QR55

QR55

سلطة فييستا الدجاج
دجاج مشوي، بيض مسلوق، جرجير، مشروم مشوي، 

افوكادو، سمسم أسود وصلصة الليمون وزيت الزيتون

سلطة اللحم
لحم بقري مع خس أخضر، كيل، هليون، بروكلي، 

طماطم كرزية، فول سوداني وصلصة الخل

سلطة سوبريم السلمون
سلمون مشوي، جرجير، بيض مسلوق، غواكامولي، لوز 

محمص وصلصة الليمون بالريحان

سلطة شرمبوليسيوز
روبيان، بيض مسلوق، شرائح أفوكادو، خس، سبانخ، 

فلفل أصفر، طماطم كرزية، سمسم أسود وصلصة 
الليمون بالريحا ن

شيكيتو جبنة باول
تاكو جبنة بالدجاج مشوي، خس وخضار مشوية مغطاة 

بصلصة الزبادي وغواكامولي

كيتو دجاج التاكيتو
لفائف تاكيتو جبنة بالدجاج مغطاة بصلصة الزبادي، 

صلصة الطماطم المكسيكية وغواكامولي

ريزوتو القرنبيط
قرنبيط، صلصة الجبنة، زيت الكمأ وصدر دجاج مشوي 

مغطى بفطر سوتيه وجبنة بارميزان 

 قائمة الكيتو 

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

Keto Chicken Taquitos
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

Keto Chicken Taquitos
كيتو دجاج التاكيتو



Bayd w Batata

QR23

QR18

QR12

Halloumi Cheese

Spinach

Za’atar

QR28

QR28
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بيض وبطاطا

المناقيش والصاج

بيض وبطاطا
بيض مخفوق، بطاطا، بصل وثوم

بيض وبندورة
بيض عيون، طماطم وثوم

جبنة حلوم

سبانخ

زعتر

BREAKFAST
فطور

Bayd w Batata
Scrambled eggs, potatoes, onion and garlic

Bayd w Banadoura
Sunny side up eggs, tomatoes and garlic

Eggs with Kawarma
Three eggs sunny side up with kawarma, 
served with fresh bread and vegetables

Breakfast Combo
Foul, balila, labneh, halloumi cheese, 
za'atar, assorted vegetables, olives and 
mixed pickles, served with fresh bread

QR35

QR72

ببيض مع قورما
ثالث بيضات مع قورما، تقدم 

مع الخبز الطازج والخضروات

ببريكفتس كومبو
فول، بليلة، لبنة، جبنة حلوم، زعتر، 
خضروات متنوعة، زيتون ومخلالت 

مشكلة، تقدم مع خبز طازج

QR28Lahm B'ajeen لحم بعجين

MANA'EESH AND SAJ



Minestrone Soup
Italian vegetable soup 

SOUP QR29

QR55

QR45

QR30

Volcanic Shrimp Cocktail
Spicy shrimp tempura, served with 
Eatopia sauce 

Fried Calamari
Deep fried calamari, served with 
tartar sauce 

Nachos with Cheese
Served with guacamole dip    

HOT APPETIZERS

Minestrone Soup

Nachos with Cheese

WESTERN CUISINE

حساء المينستروني

حساء المينستروني

حساء الخضار ا�يطالية

روبيان الفولكان
روبيان تمبورا حارة مع صلصة إيتوبيا

كاالماري مقلي
كاالماري مقلي مع صلصة التارتار

ناتشوز مع الجبن

ناتشوز مع الجبن

تقدم مع صلصة الغواكاموليه

الحساء

المقبالت الساخنة



RISOTTO

PASTA

Di Mare

E
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دي ماري

Fattoria
Porcini and portobello mushrooms, chicken and herbs

QR65 فاتوريه
فطر بورشيني وبورتوبيلو مع دجاج وأعشاب

Di Mare
Calamari, mussels and prawns with tomato sauce 

QR76 دي ماري
كاالماري، بلح البحر، جمبري مع صلصة الطماطم

Linguine Frutti di Mare
Linguine pasta with shrimps, calamari, scallops with bisque  

QR65 لينغويني ثمار البحر
لينغويني مع خليط ثمار البحر (روبيان، كاالماري، محار) مع

صلصة ثمار البحر 

QR66 بيني إيتوبيان
بيني مع صلصة الطماطم والكريمة، دجاج، فطر

وجبنة البارميزان 

QR54

Penne Eatopian
Penne pasta in pink sauce with chicken, mushroom and 
parmesan cheese

Spaghetti Bolognese
Spaghetti pasta in tomato sauce with minced beef and fresh 
herbs

Spaghetti Pomodoro
Spaghetti pasta in fresh tomato sauce with olive oil and 
basil  

QR50

سباغيتي بولونيز
سباغيتي مع صلصة الطماطم مع اللحم البقري 

المفروم واألعشاب الطازجة

الريزوتو

الباستا

سباغيتي بومودورو
زجة مع زيتسباغيتي مع صلصة الطماطم 

الطازجة مع زيت الزيتون والريحان



PIZZA

QR60

QR46

فيجي ديلكس
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، جبنة تاليجيو، كوسى 

مشوي، باذنجان، فلفل، بصل، فطر، طماطم، زيتون 
أسود، حبق وأوريجانو 

QR60 فروتي دي مار
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، مزيج من ثمار

البحر، حبق و زيتون أسود 

QR50 بيبروني
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، ببروني البقري وأوريجانو

مارغاريتا
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، ريحان  وزيت الزيتون

Veggie Deluxe
Tomato sauce, mozzarella cheese, Taleggio cheese, mixed 
grilled zucchini, eggplant, capsicum, onion, mushroom, cherry 
tomato, kalamata olives, rocket leaves, basil and oregano     

Frutti di Mare
Tomato sauce, mozzarella cheese, mixed seafood, basil and 
black olives

Pepperoni
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni and oregano

Margherita
Tomato sauce, mozzarella cheese, fresh basil and 
olive oil  

 فيجي ديلكس
Veggie Deluxe

البيتزا



QR62

QR54

QR52

BURGERS

لحم بقري وشوريزو، صلصة غواكامولي، جبنة
الشيدر، البصل الطازج والطماطم، تقدم مع 

البطاطا المقلية وسلطة الكرنب 

Eatopia Burger    
Beef and chorizo patty, guacamole, cheddar 
cheese, fresh onion and tomatoes, served with 
French fries and coleslaw

Classic Burger    
Beef patty, iceberg lettuce, onion, pickles and fresh 
tomatoes, served with French fries and coleslaw

Cordon Bleu Burger
Fried breaded chicken stuffed with smoked turkey, 
cheddar cheese, cocktail  sauce, lettuce, pickles 
and  tomatoes, served with French fries and 
coleslaw   

Burger Troika
Three mini burgers (choice of beef or chicken) 
served with French fries and coleslaw 

QR54
 لحم بقري، خس، بصل، مخلل، وطماطم طازجة  تقدم

مع البطاطا المقلية وسلطة الكرنب

برغر كالسيك

برغر كوردون بلو

برغر ترويكا

برغر إيتوبيا

دجاج مقلي محشو بديك رومي مدخن، جبنة شيدر، صوص
كوكتيل، خس، مخلل، طماطم، تقدم مع بطاطا مقلية 

وسلطة الكرنب 

Burger Troika

ثالث ساندويشات برغر صغيرة (اختيارك
من الدجاج أو اللحم) تقدم مع البطاطا 

المقلية وسلطة الكرنب

البرغر

برغر ترويكا



MAIN COURSE

دجاج (350 غرام) مشوي مع صلصة الكاجن تقدم مع
بطاطا ودجز 

برياني الدجاج (150 غرام) المطبوخ على الطريقة
التقليدية مع الرايتا

برياني الدجاج

ستيك وفرايز

ستيك وفرايز
فيليه اللحم البقري (200 غرام) آلمشوية تقدم مع 

البطاطا المقلية وصلصة الفطر أو الفلفل

فيليه سمك الهامور
فيليه سمك الهامور الطازجة (200 غرام) المشوي تقدم 
مع السبانخ والهليون، البطاطا المشوية وصلصة الزبدة 

والليمون

السلمون المشوي الملكي
فيليه السلمون الطازجة (200 غرام) المشوي تقدم مع 

البطاطا المهروسة، خضار موسمية وصلصة الزبدة والليمون

دجاج الكاجن المشوي

Steak and Fries  
Grilled beef tenderloin steak (200 grams), served with French 
Fries and choice of mushroom or pepper sauce  

Hamour Filet
Grilled fresh hamour filet (200 grams), served with sauteed 
baby spinach, grilled asparagus, baby roasted potato and 
lemon butter sauce

Grilled Royal Salmon
Grilled fresh salmon filet (200 grams), served with mashed 
potato, fresh seasonal vegetables and lemon butter sauce

Fish and Chips     
Fried sheri fish (200 grams), served with French fries and 
tartar sauce

Grilled Cajun Baby Chicken
Grilled baby chicken (350 grams) in Cajun sauce, served 
with potato wedges

Chicken Biryani   
Authentic dum chicken (150 grams) biryani, served with 
raita 

Butter Chicken
Traditional Indian butter chicken (150 grams) curry, served 
with white rice

QR115

QR105

QR100

QR59

QR60

QR50

QR45
دجاج  (150 غرام) بصلصة الزبدة مطبوخ على

الطريقة الهندية التقليدية مع ا»رز ا»بيض 

الدجاج بالذبدة

Steak and Fries

اªطباق الرئيسية

,

سمك وبطاطا
سمك الشعري (200 غرام) المقلي تقدم مع 

صلصة التارتار والبطاطا المقلية 



SIZZLING FAJITAS

QR68

QR79

 أفخاذ الدجاج (260 غرام) بصلصة الكاجن مع الخضار
المشكلة، تقدم مع خبز التورتيا، صلصة ا»فوكادو

صلصة الطماطم وصلصة لبن

لحم بقري (200 غرام) بصلصة الكاجن مع الخضار
المشكلة، تقدم مع خبز التورتيا، صلصة 

ا»فوكادو، صلصة الطماطم وصلصة لبن 

Chicken    
Grilled chicken thighs (260 grams) in Cajun marinade 
with mixed vegetables, served with tortilla bread, 
guacamole, tomato salsa and yoghurt sauce

Beef
Beef strips (200 grams) in Cajun marinade with 
mixed vegetables, served with tortilla bread, 
guacamole, tomato salsa and yoghurt sauce     

Trio Fajitas
Chicken (200 grams) , beef tenderloin (100 grams) 
and  large shrimps (50 grams) in Cajun marinade 
with mixed vegetables, served with tortilla bread, 
guacamole, tomato salsa and yoghurt sauce

QR85

اللحم البقري

الدجاج

ترييو فاهيتا
Trio Fajitas

فاهيتا

تريو فاهيتا
دجاج (200 غرام)، لحم بقري (200 غرام) وروبيان كبير (200 

غرام) بصلصة الكاجن مع الخضار المشكلة، تقدم 
مع خبز التورتيا، صلصة األفوكادو، صلصة الطماطم 

وصلصة لبن  



QR35

QR30

QR30

QR30

QR26

QR26

Fattouch with Fried Eggplant     
Fattouch in bread-basket topped with eggplant mixed in 
pomegarnate molasses    

Moutabal with Fried Eggplant     
Moutabal topped with fried eggplant,  tomatoes, 
pomegranate seeds and za'atar     

Tabbouleh

Fattouch

Moutabal

Hummus

Hummus with Kawarma

Lentil Soup    QR28

COLD MEZZE

Moutabal with Fried Eggplant

متبل باذنجان مع الباذنجان المقلي

تبولة

فتوش

متَبل

حمص

حساء العدس

متبل باذنجان مع الباذنجان المقلي

متبل باذنجان مع الباذنجان المقلي، الطماطم
بذور الرمان والزعتر

فتوش مع الباذنجان المقلي
فتوش، تقدم بسلة من الخبز مع الباذنجان 

المقلى ودبس الرمان 

MIDDLE EASTERN
CUISINE

SOUP
الحساء

المازة الباردة

QR35 حمص مع قورما 



QR40

QR38

QR36

QR27

QR27

QR27

QR27

Hummus with Meat    
Hummus with beef cubes, pine nuts and Lebanese  spices

Foukharet Halloumi    
Halloumi and tomatoes grilled to perfection, served with 
cucumber, tomatoes and olives   

Kebbeh Sajiyeh
Fried Kebbeh stuffed with minced meat and pistachio 

Fried Kebbeh
Kebbeh stuffed with minced meat, pine nuts and special 
spices  

Falafel Platter
Served with fresh tomato, pickles, onion, mint, parsley 
and tahina sauce

Meat Sambousek

Cheese Rolls

Spinach Fatayer

Pesto Ras Asfour
Beef tenderloin with creamy pesto sauce, served with 
french fries

QR30

Hummus with Meat Foukharet Halloumi
حمص باللحمة فخارة حلوم

حمص باللحمة

فخارة حلوم

حمص شقف لحم البقر، صنوبر وتوابل لبنانية

M
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كبة صاجيه

كبة مقلية

صحن فالفل

سمبوسك باللحمة

لفائف الجبن

فطاير سبانخ

كبة مقلية محشية مع اللحم والفستق الحلبي

كبة محشية باللحمة المفرومة مع صنوبر وتوابل

تقدم مع الطماطم، مخلل، بصل، نعناع، بقدونس
وصلصة الطحينة 

حلوم وطماطم مشوية بإتقان  تقدم مع
الزيتون، الخيار والطماطم 

HOT MEZZE
المازة الساخنة

بيستو راس عصفور
تندرلوين بقري مع صلصة البيستو، تقدم مع 

البطاطا المقلية 

QR65



QR39Original  
Kafta in toasted bread

Toshka   
Kafta and grilled halloumi cheese in toasted 
bread

QR39

Original Arayes

أورجينال

أورجينال عرايس

كفتة بالخبز المحمص

توشكا

الخضروات المشكلة، البطاطا المقلية، 
بطاطا ودجز، أرز أبيض  أو فطر سوتيه

كفتة مع جبنة الحلومي المشوية بالخبز المحمص

Mixed Vegetables, French Fries, Potato 
Wedges, White Rice or Sauteed Mushrooms

QR15

SIDE DISHES

ARAYES
عرايس



QR95

QR83

QR70

QR70

QR75

Lamb Chops
GRILL

المشاوي

Kebab Troika

شقف لحم

ريش الضأن

ريش الضأن

 ثالثة أشياش من اللحم (200 غرام) المشوي، تقدم
مع البطاطا المقلية والحمص

خمسة قطع (250 غرام) متبلة بللبن، تقدم
مع البطاطا المقلية والحمص 

QR70 كفتة

شيش طاووق

شيش طاووق بالثوم

كباب ترويكا

كباب ترويكا

 ثالثة أشياش من الكفتة (200 غرام)، تقدم مع البطاطا
المقلية  والحمص

ثالثة أشياش من صدر الدجاج (200 غرام) متبلة
بمعجون الطماطم والتوابل، تقدم مع 

البطاطا المقلية والثوم 

ثالثة أشياش من صدر الدجاج (200 غرام) متبلة
بالثوم والتوابل، تقدم مع البطاطا 

المقلية والثوم 

إختار ثالثة أشياش (200 غرام) من قائمة
المشاوي، تقدم مع البطاطا المقلية والثوم 

Lamb Chops
Five pieces (250 grams) marinated with yoghurt, 
served with French fries and hummus

Meat Brochette
Three skewers of marinated beef 
(200 grams), served with French Fries and hummus

Kafta
Three skewers of marinated kafta (200 grams), 
served with French fries and hummus

Shish Taouk
Three skewers of chicken breast (200 grams) 
marinated with tomato paste and spices, served 
with French fries and garlic sauce     

Garlic Shish Taouk
Three skewers of chicken breast (200 grams) 
marinated with garlic and spices, served with 
French  fries and garlic sauce     

Kebab Troika 
Choice of three skewers (200 grams), served 
with French fries and garlic sauce

Chicken and Garlic
Grilled half chicken (400 grams), served with 
French fries and garlic sauce

QR45 دجاج وتوم
دجاج (400 غرام)  تقدم مع البطاطا المقلية وصلصة الثوم



QR58

QR37

ROTISSERIE
المشواة

Roasted Half Chicken

Chicken Shawarma Sandwich

نصف دجاجة مشوية

نصف دجاجة مشوية

نصف دجاجة مشوية (600 غرام)، تقدم مع بطاطا
ودجز، الثوم والمخلل 

سندويش شاورما دجاج

سندويش شاورما دجاج

تقدم مع البطاطا المقلية والثوم

QR45 صحن شاورما دجاج
شاورما دجاج (200 غرام) تقدم مع البطاطا المقلية

الثوم والمخلل 

QR65 فروج محمر
فروج محمر (١٢٠٠ غرام) يقدم مع الثوم

QR65 فروج مشوي
فروج مشوي (٦٠٠ غرام) يقدم مع الثوم 

والكبيس

Chargrilled Whole Chicken
Chargrilled whole chicken (600 grams), served with garlic 
sauce and pickles
+ Large box of French fries - QR20

Roasted Whole Chicken
Roasted whole chicken (1200 grams), served with garlic 
sauce and pickles
+ Large box of French fries - QR20

Roasted Half Chicken
Roasted half chicken (600 grams), served with potato wedges, 
garlic sauce and pickles

Chicken Shawarma Platter
Chicken shawarma (200 grams), served with French fries, 
garlic sauce and pickles

Chicken Shawarma Sandwich
Served with French fries and garlic sauce

+ علبة كبيرة من البطاطا مقلية - 20 ر.ق.

والكبيس
+ علبة كبيرة من البطاطا مقلية - ٢٠ ر.ق.



Garlic Shish Taouk Tabliye
Chicken, garlic sauce, French fries and pickles, served 
with coleslaw, pickles, garlic sauce and French fries

QR39

Beef Kafta Tabliye
Kafta, hummus, buoise, pickles and tomato, 
served with hummus, pickles, buoise and French 
fries

QR39

Falafel Tabliye
Falafel, tomato, pickles, lettuce, mint, parsley 
and tahina, served with pickles, garlic sauce and 
French fries

QR35

TABLIYE
طبليه

شيش طاووق  بالثوم طبليه

شيش طاووق  بالثوم طبليه

دجاج، صلصة الثوم، بطاطا مقلية ومخلل، تقدم مع
كولسلو، مخلل، صلصة الثوم وبطاطا مقلية

فالفل طبليه
فالفل، طماطم، مخلل، خس، نعناع، بقدونس

وطحينة، تقدم مع صلصة الطحينة، مخلل 
وبطاطا مقلية 

كفتة طبليه
كفتة، حمص، بيواز، طماطم ومخلل، تقدم مع

حمص، مخلل،  بيواز وبطاطا مقلية 

Garlic Shish Taouk Tabliye



Orange, Green Apple, Red Apple, 
Carrot or Grapefruit

HOT BEVERAGES

Espresso

Double Espresso

Macchiato

Americano

Cappuccino

Caffe Latte

Caffe Mocha

Turkish Coffee

Hot Chocolate

QR22

QR13

QR15

QR20

QR18

QR14

QR20

QR18

QR20

QR24

TEA SELECTION

BEVERAGES

أميريكانو

ماكياتو

إسبريسو دابل

إسبريسو

قهوة موكا

قهوة تركية

هوت شوكواليت

كابوشينو

قهوة التيه

Moroccan Tea QR20 شاي مغربي

Pineapple QR30 أناناس

Mixed Juice of Two Fruit Choices QR24 مزيج اثنان من العصائر

Original Lemonade QR22 ليموناضة

Lemonade with Mint QR25 ليموناضة بالنعناع

برتقال، تفاح أخضر، تفاح أحمر
جزر أو جريب فروت

,

Breakfast, Earl Grey, Classic Green or 
Jasmine

Peppermint, Chamomile, English QR18 النعناع، كاموميل، إنغلش بريكفاست
إيرل جراي، كالسيك غرين أو الياسمين
,

المشروبات الساخنة

أنواع الشاي

FRESH JUICES
العصائر الطازجة



QR27

QR30Mojito Mixed Berries
Raspberry, blackberry and strawberry

Lemon Mojito QR25

Passion Pina Colada
Pineapple juice, passion fruit, 
coconut syrup and coconut cream

Passion Pina Colada
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باشن بينا كوالدا

باشن بينا كوالدا
عصير االناناس والباشن فروت، شراب 

وكريمة الكوكونت 

موهيتو ميكس بيريز
التوت االحمر واالسود والفراولة

ليمون موهيتو 

SIGNATURE MOCKTAILS
الكوكتيالت
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Voss 330ml

Voss 850ml

S. Pellegrino 500ml

S. Pellegrino 1L

QR19

QR12Pepsi, Diet Pepsi, 7Up, 
Diet 7Up or Mirinda

Green Cola

Strawberry

Banana

Chocolate

QR30
QR27
QR27

Banana Coconut

Banana Berry

QR27
QR27

فوس ٣٣٠ مل

فوس ٨٥٠ مل

س. بيليغرينو ٠٠٥ مل 

س. بيليغرينو 1 ل

بيبسي، دايت بيبسي، سفن أب 
دايت سفن أب أو ميريندا

جرين كوال

,

SOFT DRINKS
المشروبات الغازية

WATER
المياه

الشوكوالتة

الموز

الفراولة

بنانا بيري

بنانا كوكونت

SMOOTHIES
السموزي

MILKSHAKES
الميلك شايك

QR12



2nd Floor, The Gate Mall, West Bay, Doha

+974 4020 6400 +974 5007 5333

eatopiaqatar

info@eatopia.co www.eatopia.co
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