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Vegetarian  قائمة الطعام  األسبوع األول  

 1األسبوع   السبت الجمعة الخميس االربعاء  الثالثاء األثنين  األحد

 زعتر منقوشة كرواسان زعتر
أومليت الخضروات مع 

 خبز عربي

الفاصوليا البيضاء مع 
وخبز  الصلصة الحمراء

 عربي

حمص بالطحينة مع خبز 
 عربي

 
 فطيرة سبانخ

 
 بمربي الفراولةتوست 

 األفطار
 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار 

 
فاصولياء حمراء برغر ال

 البطاطامع 
 ملوخية مع األرز

صالونة البطاطا على 
الطريقة اللبنانية بالليمون 

 والكزبرة مع األرز

 الفطرريزيتو 
 والخضروات

 مع العدسباستا 

 
 يخنة البازالء مع األرز

 بالشعيرية

 
 

 بيتزا الخضروات
 الغذاء

 
سلطة يونانية )فلفل، 

 طماطم، بصل، خيار( 
 سلطة يونانية مع التوفو فتوش ورق عنب سلطة خضراء

 
 شوربة خضروات

 
 سلطة جرجير وشمندر

سلطة 
 الغداء

يخنة خضروات مع 
 األرز

مغمورة باذنجان مع 
 الخبز

 
 خلطة العدس و الكينوا

 برغر الفالفل
 ستروغونوف الخضروات

 مع األرز

 
بومودورو )باستا مع  بيني

بدون  صلصة الطماطم
 (جبن

 
 األرزيخنة بطاطا مع 

 العشاء

 شوربة الخضروات الفطرشوربة  شوربة طماطم العدسشوربة 

شوربة اليقطين والعدس 

)صلصة الكاري مع األحمر 

اليقطين والعدس األحمر والفلفل 

 األصفر وجوزة الطيب(

 
 شوربة الفاصوليا البيضاء

منستروني شوربة 
سلطة  ()معكرونة، جزر، طماطم

 العشاء

ترافل الشوكوال مع جوز 
 الهند

 كوكيز الشوكوال النباتي بودينغ الشوكوال مارصبان ترافل التمر
 مع خضروات مقطعة
 الجواكامول

بار الشوكوال الحار مع 
 البابايا

 سناك

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 سناك

 لتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخل 



 

 
Doha, Abu Hamour, Al Rehab street , Villa 99, P.O. Box : 1845, T: +974 44361721 F: +974 44360503 M: +974 70480420 info@dietcafe.com.qa www.dietcafe.com.qa 

 

 

Vegetarian  قائمة الطعام  األسبوع الثاني  

 1األسبوع   السبت الجمعة الخميس االربعاء  الثالثاء األثنين  األحد

توست مربى مشمش مع 
 وجبنة التوفو

 فطيرة الخضروات بليلة مع خبز عربي زعتر منقوشة
خبز رول قمح كامل مع 

 مربى

 
 خبز عربي مع فول مدمس

 
 رول الزعتر

 األفطار
 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار 

 
 الزانيا الخضروات

 )بحليب اللوز(
 األخضر فولالأرز مع 

نودلز أسيوية مع 
 الفاصولياء الحمراء

صالونة بامية مع أرز 
 بالشعيرية

باستا بالنكهة الهندية ) 
 ،فطرباستا، طماطم، 

 سبانخ، بودرة الزعفران(

 
 باألرزالملفوف المحشي 

 
فاصولياء خضراء مع 

 األرز
 الغذاء

خس، سلطة مشوية )
 كوسا طماطم، بصل(

سلطة الجرجير 
 والشمندر مع توفو

 سلطة يونانية مع توفو سلطة خضراء سلطة فتوش
 

 سلطة الكيل والكينوا
 

 ورق عنب
سلطة 
 الغداء

كسكسي مغربي مع 
 الخضروات

 بالطريقة اللبنانيةعجة 
 مع الخبز العربي

 
ناجتس نباتي وبطاطا 

 مشوية

عدس مع خبز اليخنة 
 عربي

 كبة البطاطا 

 
 اسباغيتي بزيت الزيتون

 
 العشاء كشري مصري

 شوربة الخضروات الفطرشوربة  شوربة طماطم العدسشوربة 

شوربة اليقطين والعدس 

)صلصة الكاري مع األحمر 

والفلفل اليقطين والعدس األحمر 

 األصفر وجوزة الطيب(

 
 شوربة الفاصوليا البيضاء

منستروني شوربة 
سلطة  ()معكرونة، جزر، طماطم

 العشاء

ترافل الشوكوال مع جوز 
 الهند

 كوكيز الشوكوال النباتي بودينغ الشوكوال مارصبان ترافل التمر
مع  خضروات مقطعة
 الجواكامول

بار الشوكوال الحار مع 
 البابايا

 سناك

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 سناك

لداخلتوضيح خياراتكم المفضله يرجي وضع عالمة    
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Vegetarian  قائمة الطعام  األسبوع الثالث  

 1األسبوع   السبت الجمعة الخميس االربعاء  الثالثاء األثنين  األحد

 كريب مع العسل فطيرة سبانخ
حمص بالطحينة مع خبز 

 عربي
 أومليت السبانخ كرواسان الزعتر

 
 بليلة مع خبز عربي

 
أومليت الخضروات مع 

 خبز عربي

 األفطار
 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار 

 
 بانخ مع األرزيخنة الس

كاساديا الخضروات 
)تورتيال محشوة 

 بالخضروات(

اسباغيتي مع 
 الخضروات

نتو سمبوسك الخضار م
)ملفوف وجزر وفلفل 

 وكراث(
  الفطرريزيتو 

 
أرز الخضروات الصينية 

 )بدون بيض(

 
 الغذاء  باستا مكسيكية

 
سلطة الجرجير  سلطة الكيل والكينوا

  مع جبن التوفو والشمندر
باستا يونانية )بدون 

 جبن(
 خضراءسلطة  تبولة

 
 شوربة العدس

 
سلطة  سلطة فتوش

 الغداء

الخضروات مع  يخنة
   األرز

 ساندويش بوريتو النباتي

 
اسباغيتي بولونيز نباتية  ملوخية مع األرز

 )بدون جبن أو لحم(
كسكسي مغربي مع 

 الخضروات

 
 رولز الخضروات

 
مع جبن  بيتزا الخضروات

 توفو
 العشاء

 شوربة الخضروات الفطرشوربة  شوربة طماطم العدسشوربة 

شوربة اليقطين والعدس 

)صلصة الكاري مع األحمر 

اليقطين والعدس األحمر 

والفلفل األصفر وجوزة 

 الطيب(

 
 شوربة الفاصوليا البيضاء

 
منستروني شوربة 

 ()معكرونة، جزر، طماطم
سلطة 
 العشاء

ترافل الشوكوال مع جوز 
 الهند

 كوكيز الشوكوال النباتي بودينغ الشوكوال مارصبان ترافل التمر
مع  خضروات مقطعة
 الجواكامول

بار الشوكوال الحار مع 
 البابايا

 سناك

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

)تين فواكه مجففة  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 سناك

اتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخللتوضيح خيار   
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Vegetarian  قائمة الطعام  األسبوع الرابع  

 1األسبوع   السبت الجمعة الخميس االربعاء  الثالثاء األثنين  األحد

 أومليت الحمص والبصل
 مع توست

الفاصوليا البيضاء مع 
 حمراءصلصة 

 فطيرة السبانخ
بيض مخفوق مع خبز 

 عربي
 كرواسان الزعتر

 
مع الخبز  اومليت السبانخ

  العربي

 
 فطيرة الخضروات

 األفطار
 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 قهوة 

 أحمر شاي 

 أخضرشاي  

 خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار  خس  خيار 

 
 يخنة البطاطا مع األرز

 فريكة مع الخضروات
ساندويتش الخضروات 

 المشوية
 صيادية الخضروات

يخنة الفاصولياء الحمراء 
 مع األرز

 
 الخضروات كانيلوني

)باستا محشية بالخصار 
 والحبش(

 
 العدس والبرغل يخنة

 الغذاء

 
سلطة الجرجير 

 والشمندر
 تبولة سلطة الكيل والكينوا ورق عنب

خس، سلطة مشوية )
 كوسا طماطم، بصل(

 
 سلطة خضراء

 
سلطة  سلطة فتوش

 الغداء

 مدردرة
 ) أرز مع العدس ( 

 كاساديا الخضروات

 
 يخنة سبانخ مع الحمص

 واألرز
 الفطرفطيرة  مع األرز يخنة القرنبيط

 
باذنجان و كوسا محشية مع 

 صلصة الطماطم

 
أسياخ جبن البانير النباتي 

 مع الزعتر واألعشاب
 العشاء

 شوربة الخضروات الفطرشوربة  شوربة طماطم العدسشوربة 

شوربة اليقطين والعدس 

)صلصة الكاري مع األحمر 

اليقطين والعدس األحمر والفلفل 

 األصفر وجوزة الطيب(

 
 البيضاءشوربة الفاصوليا 

منستروني شوربة 
سلطة  ()معكرونة، جزر، طماطم

 العشاء

ترافل الشوكوال مع جوز 
 الهند

 كوكيز الشوكوال النباتي بودينغ الشوكوال مارصبان ترافل التمر
مع  خضروات مقطعة
 الجواكامول

بار الشوكوال الحار مع 
 البابايا

 سناك

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

)تين  فواكه مجففة 
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 فاكهة 

فواكه مجففة )تين  
 ومشمش(

 سناك

اتكم المفضله يرجي وضع عالمة داخللتوضيح خيار   


