
eatalianiqa

CALL 50075333 NOW
FOR TAKEAWAY AND DELIVERY

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



SALADS
Spring Salad
Kale, mixed lettuces, green apple, broccoli, 
pomegranate seeds, quinoa, cherry tomato, 
avocado and sweet potato with honey-mustard 
dressing

Freekale Salad
Kale, freekeh, beetroot, goat cheese, dry figs, 
mixed lettuce, roasted almonds and 
pomegranate seeds and lime-cilantro dressing

Pasta Salad
Fusilli pasta, capers, black olives, tuna, baby 
spinach, pickled cucumber, asparagus, red 
cabbage, cucumber and boiled eggs with lemon-
olive oil dressing

السلطا ت
سلطة الربيع

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

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

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

سلطة المعكرونة
معكرونة الفوسيلي، الكبر، الزيتون األسود، 

التونة، السبانخ الصغير، الخيار المخلل، الهليون، 
ملفوف احمر، الخيار والبيض المسلوق مع 

صلصة الليمون وزيت الزيتون

QR 52

QR 58

QR 48

STARTERS
Minestrone Soup
Italian vegetable soup

Volcanic Shrimp Cocktail
Spicy shrimp tempura, served with special sauce

المقبالت
حساء المينستروني

حساء الخضار اإليطالية

روبيان الفولكان
روبيان تمبورا حارة مع صلصلة خاصة

QR 29

QR 55

SANDWICHES
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

السندويشات
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 
السلطة الخضراء

QR 38

QR 38

RISOTTO
Risotto di Mare
Calamari, mussels and prawns with tomato sauce

Risotto Fattoria
Porcini and portobello mushrooms, chicken and 
herbs

الريزوتو
بريزوتو دي ماري

كاالماري، بلح البحر، جمبري مع صلصة 
الطماطم

ريزوتو فاتوريه
فطر بورشيني وبورتوبيلو مع دجاج وأعشاب

QR 76

QR 65



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

Penne all'Arrabbiata
Penne pasta in fresh spicy tomato sauce

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

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

الباستا
بيني إيطالياني

بيني مع صلصة الطماطم والكريمة، دجاج، 
ان فطر وجبنة البارميز

بيني أرابيات
ابيني مع صلصة الطماطم الحارة الطازجة

سباغيتي بولونيز
سباغيتيمع صلصة الطماطم مع اللحم 

البقري المفروم واألعشاب الطازجة

سباغيتي بومودورو
سباغيتي مع صلصة الطماطم الطازجة مع 

ن زيت الزيتون والريحا

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

QR 66

QR 54

QR 54

QR 50

QR 65

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

Bresaola Pizza
Tomato sauce, mozzarella cheese, parmesan 
cheese, bresaola, rocca leaves, oregano

Pepperoni Pizza
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, 
oregano

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

البيتزا
بيتزا ويجي ديلكس

صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، جبنة 
تاليجيو، كوسى مشوي، باذنجان، فلفل، بصل، 

فطر، طماطم، زيتون أسود، حبق وأوريجانو

بيتزا برساوال
صلصة الطماطم، جبنة موتزاريال  ، جبنة 

بارميسان، بريزاوال ،  جرجير، أوريجانو

بيتزا بيبروني
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، ببروني 

البقري، أوريجانو

بيتزا مارغاريتا
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال، ريحان  وزيت 

الزيتون

QR 65

QR 65

QR 50

QR 46



MAIN COURSES
Parmigiana Chicken
Parmesan breaded and fried chicken breast (200 
grams), asparagus, cherry tomatoes and lemon 
butter sauce

Beef alla Milanese
Breaded beef escalope (200 grams) served with 
rocket salad and tomato sauce

األطباق الرئيسية
دجاج برميجيانة

صدر دجاج (200 غرام) مغطى بجبنة البارميزان 
مقلي، هليون، طماطم كرزية وصلصة زبدة 

ن الليمو

بيف ميالنيزي
إسكالوب لحم البقري (200 غرام) يقدم مع 

سلطة الجرجير وصلصة الطماطم

QR 65

QR 75

SOFT DRINKS
Pepsi

Diet Pepsi

7Up

Diet 7Up

Mirinda

المشروبات الغازية
بيبسي

دايت بيبسي

سفن أب

دايت سفن أب

ميريندا

QR 12

QR 12

QR 12

QR 12

QR 12

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

Beef

Chicken

Australia/South Africa*

Brazil

Chilled

Frozen

*Depending on availability

Item Source
 Storage
Condition

األصناف

اللحوم

الدواجن

لحم بقري

دجاج

أسترالي أو جنوب أفريقي *

البرازيل 

مبرد

مجمد

التخزيناملصدرالنوع

* حسب التوفر

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.

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

بأطباقنا الرئيسية موجود في األسفل.
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