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الدوحة، أبو هامور،

شارع الرحاب، فيال رقم ٩٩



مالئمة  طعام  قوائم  بإعداد  قمنا  أفضل،  صحي  غد  أجل  من 
الغذائي.  نظامكم  من  جزء�  وتصبح  الغذائية  احتياجاتكم  لتلبي 
ليستوفي  تام  بإتقان  عمل  طاقم  بتدريب  كافيه  دايت  قام  لذلك 
نحو  على  يكون  وجباتنا  تحضير  ان  كما  والنظافة.  الجودة  معايير 

اللذيذ.  والطعم  للجودة  عالية  معايير  على  فيه  نحافظ 

الصحي  الطعام  خدمة  بتوفير  نقوم  عالية  وجودة  خبرة  ذو  و§ننا 
والمستشفيات. والجامعات،  والمدارس،  للشركات، 

دواؤك طعامك  دائم®،  وتذكر 

طعامك دواؤك 



لمحة عن الشركة 
Diet Café بطهو الوجبات  نجح مركز دايت كافيه 
الذين  ا§شخاص  إلى  وإرسالها  المنزلية  الغذائية 
الغذاء.  حيث  من  وتحديات  صعوبات  يواجهون 
كافيه  دايت  بتوسيع  القرار  اُتخذ   ،2007 العام  في 
تأمين  سياسة  اعتماد  مع  السوق  في  ودمجه 
الصحية،  والوجبات  الجودة،  العالية  المنتجات 
الحميات  يّتبعون  للذين  ليس  المدروس،  وا¹نتاج 

الناس.  لكافة  بل  فحسب،  الغذائية 

بتوجيه  خصيص®  معنّي  اليوم  كافيه"  "دايت 
طوال  تدوم  أن  شأنها  من  التي  الغذائية  خياراتك 
الشخصية  الغذائية  ا¹ستشارات  وتوفير  الحياة، 
في  لك  ممتازة  ونصائح  خدمات  تقديم  حين  في 
أكثر  حياة  أسلوب  اتباع  على  تشجيعك  سبيل 

 . صحّية



مهمتنا

المعتمد. غذائك  نمط  ليصبح  با§كل،  الخاصة  المجتمع  عادات  إلى  صحي®  طعام®  ندخل    
وصّحته.  الجسم  سالمة  على  ونرّكز  فقط،  الوزن  خسارة  مفهوم  نتجاوز    

الطعام  خدمات  تأمين  خالل  من  الغذائي  الوعي  وزيادة  الناس  تثقيف  إلى  نهدف   

والمستشفيات.  والفنادق  الخاصة  والمناسبات  للمدارس 

يجمع "دايت كافيه" بين اخصائّيي التغذية وفناني الطهي ومدراء خدمة الطعام 
غد  أجل  من  الناس  حياة  أسلوب  في  فرق  إحداث  نحو  اهتمامهم  يصبون  الذين 

صحّي. 



خدماتنا
غذائية استشارات 

غذائية عضوية  برامج 

المؤسسات داخل  والتموين  التغذية  خدمة 

للشركات والتموين  التغذية  خدمة 

للمناسبات والتموين  التغذية     خدمة 

للمدارس والتموين  التغذية  خدمة 



الحوامل،  مثل  والحاالت  ا¹حتياجات  لكافة  متنوعة  وبرامج  تغذية  إستشارات  نقدم 
الذين يعانون  الرياضيين، ا§طفال، وا§شخاص  الوزن الطبيعي،  الّزائد، ما دون  الوزن  الرّضع، 

صحّية. وأمراض  مشاكل  من 
يعدكم دايت كافيه بتقديم برنامج غذائي صحي كامل وشامل يضمن لكم المزيد من 

نفسه.  الوقت  في  والحيوية  والصحة  الطاقة 

البرامج الغذائية



على فيه  نحافظ  نحو  على  يكون  وجباتنا  تحضير  ان 
اللذيذ.  والطعم  للجودة  عالية  معايير     



للشركات   والّضيافة  التغذية  خدمة 
المتوازنة  القوائم  ذات  الطعام  خدمات  من  واسعة  مجموعة  نقدم 

جاهزة.  وسلطات  سندويشات  أو  ساخنة  وجبات  تتضمن  التي 
للمناسبات  والّضيافة  التغذية  خدمة 

ووفًقا  متطورة  قوائم  بحسب  للمناسبات  المبدع  فريقنا  يطهو 
العميل.  لطلب 

الداخل    من  التغذية  خدمة 
وجبات  مع  الصحي  الطعام  ونحّضر  منشأة  أي  في  كافيتيريا  نفتح 

ولذيذة.  شهية 

إحتفال  أو  مهرجان  من  نوعه،  و  بك  الخاص  الحدث  حجم  كان  مهما 
عائلي  إجتماع  أو  صغيرة  أصدقاء  حفلة  إلى  ا§شخاص  Êالف  ضخم 
الحدث  هذا  جعل  كيفية  نعرف  فإننا  داخله،  أو  المنزل  حديقة  في 
وقت  بأي  الخاصة  الرائعة  حفالتك  إقامة  يمكننا  ُتنسى.  ال  مناسبة 

الحدث. يناسبك، و في أي مكان تختاره، و مهما كان حجم 
تقيمه،  الذي  للحدث  مسبوق  غير  نجاح  على  العمل  هي  مهمتنا 
بعناية  مسبوقة  غير  خدمات  و  باهرة  طعام  قائمة  نقدم   فنحن 
ذلك  كل  الراقي،  ا¹هتمام  و  الجودة  من  عالي  مستوى  تعكس 
المجال تجعلنا خيارك ا§ول  بأسعار خاصة و مناسبة. خبراتنا في هذا 

المتميزة.  ضيافتك  لنجاح 

الّضيافة الخارجية



نقل  على  شاحناتنا  وتعمل  تتواجد.  حيثما  مكتبك  أو  منزلك  إلى  الوجبات  نرسل   
مرنة  لدينا  التوصيل  خدمات  إن  يديك.  لمتناول  المطبخ  من  مباشرة  طازجة  وجباتنا 
واحدة  وجبة  اختيار  يمكنك  إذ   كاملة؛  قائمة  اعتماد  على  كافيه  دايت  يجبرك  ال  للغاية. 

يومي®.  الشهية  وجباتنا  من  اثنتين  أو 



 We deliver meals and snacks to your home or office wherever you may be. 

Our vans carry our meals fresh right out of our kitchen. Our delivery services are 

extremely flexible. Diet Café does not obligate you with a complete set menu. You 

may choose to join us for one or two of our delicious meals per day.



CORPORATE CATERING

We offer large scale of catering services of balanced menus with hot 

meals or ready sandwiches and salads for organizations.

EVENT CATERING

Our creative team caters events with developed & custom-made 

menus.

IN-HOUSE CATERING

We establish a cafeteria in any given organization, and we prepare 

hygienic food with well presented delicious meals

OUTSIDE CATERING
By choosing  Diet Café’s Outside Catering Service , you’re choosing 

peace of mind. Your event will be nothing but a success: superb 

menus, attentive service and special prices.

Whatever the size of your special event, from a festive occasion for 

thousands to a garden party for your closest friends, we know how to 

transform your special event into an occasion to remember. We can 

help you throw a party any time, anywhere, any size. We aim to deliver 

the highest standards, on schedule and within budget by providing 

service & quality for you with “food that steals the spotlight”. With our 

experience and know-how we'll make sure the event is a success.



Our meals are controlled in a way to maintain our   
   high standards of quality & taste



NUTRITIONAL MEMBERSHIP PLANS

We provide nutritional consultations for weight loss, weight gain, 
bodybuilding, exercise plan, pregnancy, diabetes & 
hypertensed patients. in addition to weight management for 
children & adolescents.



OUR SERVICES

Nutritional consultations

Nutritional membership plans

Event catering

In-House catering

Corporate Catering

School catering



• We integrate healthy food into society’s eating habits so that it 
becomes YOUR lifestyle.
    We go beyond the concept of weight loss towards achieving a better 
health state!
• We aim to educate the general public & to increase nutrition 
awareness by catering for schools, special occasions, hotels and 
hospitals.

“Diet Café” is a combination of nutrition specialists, culinary artists, 
catering and food service managers whose main interest is to make 
a difference in people’s lifestyle for a healthier tomorrow. Diet Cafe 
promises a complete and comprehensive healthy eating program 
that will boost your energy, health and vitality all at the same time.

OUR MISSION



Diet Café has been successfully cooking & 
dispatching nutritional meals for their 
nutritional challenged patients from a home 
kitchen. In 2007, the decision has been 
taken to expand Diet Café, with a policy to 
provide high quality products, healthy meals 
& careful production, not only to dieters but 
also to the general population.

“Diet cafe” is now dedicated to guide you 
through your nutritional choices that will last a 
lifetime and provide personal nutritional 
consultations, while offering you a wide 
range of services and advises to encourage 
healthier lifestyle.

OUR STORY



ALWAYS IN HEALTHY TASTE
For a healthier tomorrow, your menu is especially designed for 
nutritional plans that you can easily adapt and add to your 
lifestyle. Our staff is perfectly trained to meet the best quality & 
hygiene standards in creating and planning your healthy food.
 
When you are losing weight rapidly, make sure that you are 
losing your body fat, not your body muscles or body water. Our 
meals are controlled to maintain high standard of quality & 
taste, and specifically planned to meet your desired result for 
your body.

We do Healthy Catering for Companies, Schools, Universities 
and Hospitals.



Always in Healthy Taste
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