أﻃﺒﺎق ﺟﺪﻳﺪة

New Menu Items
QR

Hummus Beiruti

19

ﺣﻤﺺ ﺑﻴﺮوﺗﻲ

Kofta Fatta

35

ﻓﺘﺔ ﻛﻔﺘﺔ

Kofta & Potato
Provincial

35 ﻛﻔﺘﺔ و ﺑﻄﺎﻃﺎ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل

Sujuk with Tomato
Sauce

30

ﺳﺠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪورة

Chicken Shawarma
Fatteh

25

ﻓﺘﺔ ﺷﺎورﻣﺎ دﺟﺎج

Beef Shawarma
Fatteh

25

ﻓﺘﺔ ﺷﺎورﻣﺎ ﻟﺤﻤﺔ

Osmalia

19

ﻋﺜﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺸﻄﺔ

Namoura & Ahsta

19

ﻧﻤﻮرة ﺑﺎﻟﻘﺸﻄﺔ

Cotton Candy &
Vanilla Ice Cream

20

ﻛﻮﺗﻦ ﻛﺎﻧﺪي و ﻓﺎﻧﻴﻼ
آﻳﺲ ﻛﺮﻳﻢ

SOUP
Lentil Soup 12
Soup of the day 12

SALADS
Tabbouleh 18

Finely chopped blend of parsley, onion, tomato and burghul
dressed with olive oil and lemon

Fattoush 18

Tomato, cucumber, mint leaves, radish, onion, lettuce,
parsley, pomegranate molasses, crispy bread and sumac
dressed with olive oil and lemon

Green Salad 16
Lentil Soup

Romaine lettuce, tomato and cucumber dressed with olive
oil and lemon

Rocca Beetroot Salad 18

Rocca leaves, beetroot, white onion, parsley and lemon
dressing

Chicken Caesar Salad

Greek Salad 21

Romaine lettuce, tomato, cucumber, capsicum, onion,
black olives, feta cheese and oregano with lemon mustard
dressing

Falafel Salad 24

Romaine lettuce, tomato, pickles, parsley, mint, raddish with
tahina sauce

Chicken Caesar Salad 39

Romaine lettuce, grilled chicken breast,
parmesan cheese, croutons, oregano with caesar dressing

Veggie Platter Small 6

Tomato, cucumber, green chili, lemon, onion,
capsicum, radish and mint leaves

Veggie Platter Medium 12

Tomato, cucumber, green chili, lemon, onion,
capsicum, radish and mint leaves

All prices are expressed in Qatari Riyals

Rocca Beetroot Salad

Falafel Salad

Vine Leaves

Hummus with
Meat & Pine Nuts

COLD APPETIZERS

Makanek Plate

Hummus 16

Mashed chickpeas paste mixed with tahina, lemon,
dressed with olive oil

Mutabbal 16

Grilled and mashed eggplant with lemon juice, tahina, garlic,
dressed with olive oil

Baba Ghannouj 16

Grilled and mashed eggplant, capsicum, tomato, onion,
garlic, dressed with pomegranate molasses and olive oil

Vine Leaves 18

8 pcs of vine leaves stuffed with rice, parsley, tomato and onion

Labneh 14

Labneh with olive oil

Labneh with Garlic 14

Labneh with garlic and dry mint, topped with olive oil

Mix Appetizer Platter 46

A delicious sharing platter of tabbouleh, fattoush, hummus,
moutabal, baba ghannouj and 4 pcs of vine leaves

Mix Pickles & Olives 10
Garlic Dip 12

Fried Kebbeh

HOT APPETIZERS
Fried Kebbeh (4 pcs) 16
Mixture of meat and burghul stuffed
with minced beef, onion and pine nuts
Huda Kebbeh Grilled (2 pcs) 12
Mixture of meat and burghul stuffed
with minced beef, onion and pine nuts
Cheese Rolls (4 pcs) 15
Spring rolls sheets stuffed with a mixture of cheese
Hummus with Meat & Pine Nuts 25

Hummus tahina topped with sauteed meat & pine nuts

Hummus with Beef Shawarma 22

Hummus tahina topped with beef shawarma
Potato Harra

Makanek Plate 24

Traditional Lebanese style sausage sauteed with lemon
juice & pomegranate molasses

Chicken Liver 24

Sautéed chicken liver served with lemon juice
& pomegranate molasses

Assorted Fried Vegetables 20

Mix of fried cauliflower, marrow, eggplant and fries
served with tahina sauce

French Fries 12
Served with ketchup

Potato Harra 25

Fried potato cubes topped with garlic,
coriander & special spices

Potato Wedges 18
Served with ketchup

BREAKFAST

Foul

Balila

Mix Foul & Hummus

Foul 16

Fava beans with garlic, lemon and olive oil

Balila 16

Boiled chickpeas with garlic, lemon and olive oil

Mix Foul & Hummus 16

Fava beans & boiled chickpeas with garlic,
lemon and olive oil

Fattet Hummus Bil Laban 18

Fried bread with boiled chickpeas, yoghurt and tahina, garlic,
decorated with cashew nuts and olive oil

Fattet Hummus Bil Laban with Lahem 25

Fried bread with boiled chickpeas, yoghurt and tahina, garlic,
topped with sauteed meat, pine nuts and olive oil

Egg with Kawerma

Egg To Order 20

Choice of any style: sunny side up, omelette or scrambled

Egg With Kawerma 24

Scrambled eggs with preserved minced mutton

Grilled Halloumi Platter 33

Grilled halloumi cheese on a baguette bread
served with sliced tomato, cucumber, mint leaves, & olives
Grilled Halloumi Platter

KID’S MEAL
Chicken Nuggets (6 pieces Served with Fries) 19
Mini Beef Burgers (Served with Fries) 19
Home-Made Cheese Sticks (6 pieces) 18
Kid’s Pepperoni Pizza 19
Kid’s Margherita Pizza 17
Kid’s Chocolate Banana Pizza 18
Chicken Nuggets

Fattet Hummus
Bil Laban with Lahem

PLATTERS

Chicken Burger

All platters are served with Fries and Coleslaw
Beef Burger 30

Lebanese style beef burger with grilled tomato and onion

Chicken Burger 30

Lebanese style chicken burger with lettuce, pickles and garlic

Chicken Fajita 30

Submarine bread stuffed with our special fajita mix and cheese
served with guacamole mayo

Roast Beef 30

Submarine bread stuffed with thin slices of roast beef,
mayo mustard, tomato, lettuce and cucumber pickles

Chicken Escalope 30

Chicken Francisco

Submarine bread stuffed with fried breaded chicken,
garlic mayo, lettuce and cucumber pickles

Chicken Francisco 30

Submarine bread stuffed with marinated grilled chicken,
garlic mayo, lettuce, sweet corn, cheese and cucumber pickles

Sujuk Saj 21

Saj bread stuffed with home-made sujuk, garlic dip,
served with tomato and cucumber pickles

SHAWARMA
Chicken Shawarma Platter 33

Marinated Chicken shawarma served with garlic dip,
pickles and French fries

Beef Shawarma Platter 33

Marinated Beef shawarma served with tahina sauce, mixture of
onion and parsley, pickles, sliced tomato and french fries

Sujuk Saj

Chicken Shawarma Saj 21
Falafel Plate

Chicken shawarma wrapped in saj bread served with pickles,
garlic dip & french fries

Beef Shawarma Saj 21

Beef shawarma wrapped in saj bread served with mixture of onion
and parsley, sliced tomato, pickles, tahina sauce and french fries

Chicken Shawarma Sandwich 10

Chicken shawarma, garlic dip, pickles and french fries
wrapped in a lebanese bread

Beef Shawarma Sandwich 10

Beef shawarma, mixture of onion and parsley, sliced tomato,
pickles and tahina sauce wrapped in a lebanese bread

Beef Shawarma Saj

FALAFEL

Falafel Platter With Vegetables (6 pcs) 15
Falafel Platter With Vegetables (12 pcs) 28
Falafel Platter Plain (6 pcs) 9
Falafel Platter Plain (12 pcs) 18
Falafel Sandwich 7
All prices are expressed in Qatari Riyals

PIZZA

White Dough Oat Dough

Huda Special

29

32

Lebanese Traditional

29

32

Queen Margherita

24

27

Colorful Garden

25

28

Classic Chicken

27

30

Pepperoni

27

30

Chocolate & Banana Pizza

25

28

Pizza sauce, mozzarella cheese,
halloumi cheese, bell pepper, tomato,
fresh rocca
Pizza sauce, mozzarella cheese, mushroom,
turkey ham, black olives, sweet corn,
bell pepper
Pizza sauce, mozzarella cheese
Pizza sauce, mozzarella cheese,
eggplant, black olives, tomato,
mushroom, onion, bell pepper
Pizza sauce, mozzarella cheese, slices
of grilled chicken breast, red bell pepper,
mushroom, red onion
Pizza sauce, mozzarella cheese,
beef pepperoni
Huda Special

Kaak Turkey &
Cheese

TRADITIONAL KAAK
Kaak Plain 7

Brown dough covered with sesame and fine bran

Kaak with Zaatar 9

Brown dough covered with sesame and fine bran
stuffed with zaatar and olive oil

Kaak Aakawi Cheese 14

Brown dough covered with sesame and fine bran
stuffed with aakawi cheese

Kaak Mix Cheese 15

Brown dough covered with sesame and fine bran
stuffed with mixed cheese

Kaak Turkey & Cheese 18

Brown dough covered with sesame and fine bran
stuffed with turkey and cheese

Kaak Chocolate & Banana 18

Brown dough covered with sesame and fine bran
stuffed with chocolate and banana
All prices are expressed in Qatari Riyals

Sweet pizza with nutella, sliced banana
and rice krispies

Chocolate
& Banana Pizza

Kaak
Mix Cheese

BUSINESS LUNCH
Daily Dish 45
Soup of the day, salad, Main course, choice of pudding & water

Kufta Bil Aajin

MANAKISH
Zaatar
Zaatar & Cheese
Aakawi Cheese
Mouhammara
Mouhammara & Cheese
Kishik
Lahme Baajin
Sujuk
Sujuk with Cheese
Mix Cheese
Spinach
Labneh
Labneh & Zaatar
Labneh & Kawerma
Kufta Bil Aajin
Turkey & Cheese
Djej Bil Aajin
Egg
Egg with Kawerma

Djej Bil Aajin

White Dough Oat Dough

6
9
9
6
9
9
10
9
12
15
8
7
8
12
18
18
18
9
14

9
12
12
9
12
12
14
12
15
18
11
10
11
15
21
21
21
12
17

Egg with Kawerma

Mashrouha

Boneless Chicken

11
17
17
11
17
17
19
17
24

Add Cheese
3
Add Vegetables 2

B.B.Q.

All B.B.Q platters are served with grilled tomatoes,
onions, cucumber pickles & garlic dip

Lamb Brochette
Lebanese Kufta
Orfali Kebab
Halabi Kebab
Chicken Kebab
Shish Taouk
Lamb Chops
Kufta Aarayes
Mabroumet Taouk
Mix B.B.Q. Platter
Boneless Chicken
Half Boneless Chicken
Mix B.B.Q. 1 KG
Mix B.B.Q. 1/2 KG
Mix B.B.Q 1/2 KG

Platter
44
36
36
36
36
39
44
30
36
49
39
24
160
85

Sandwich
18
15
15
15
15
15

Add Fries
5
Add Potato Wedges 7

COLD BEVERAGES
Small

Avocado Juice
Fresh Laban Iran
Pomegranate
Fresh Juices

12
8
16
12

Soft Drinks
Local Water
Imported Water
Sparkling Water

6
7
9
12

Apple, Orange, Mango, Carrot,
Lemonade, Lemonade with Mint,
Pineapple, Kiwi, Strawberry,
Sweet Melon

Medium

Large

16
10
20
16

20
12
24
20

Fresh Juices

12
18
18

MOCKTAILS

Huda Cocktail

Red & White 25

Strawberry, banana & honey

Huda Cocktail 25

Pieces of strawberry, pineapple, mango, apple,
kiwi, peach, banana decorated with ice cream,
crushed pistachio & honey

Mojitos 25

Strawberry or watermelon or pomegranate
Classic
Mojito

Red & White

HOT BEVERAGES
Single Espresso 8
Double Espresso 12
Lebanese Coffee 8
White Coffee 12
Cappuccino 18
American Coffee 12
Caffe Latte 18
Mocha Coffee 18
Red Tea 8
Green Tea 8
Karak Tea 12

Mocha Coffee

SWEET SELECTION
Special French Sweet Selection 20
Kunafa Plate 15
Kunafa Bil Kaak 12
Éclair 6
Pudding Selection 6
Ice Cream Scoop 8
All prices are expressed in Qatari Riyals

Huda Crepe
Kunafa

CREPES
All crepes are served
with your choice of ice cream

Huda 24
Nutella, hallawa, strawberry coulis,
peanuts,fresh strawberry and banana

Choco Peanut 22
Peanut butter, nutella, decorated with peanuts,
caramel syrup and chocolate syrup

Lotus 23
Lotus butter, crushed lotus biscuits
decorated with caramel syrup & chocolate syrup
All prices are expressed in Qatari Riyals

Eclair

Choco Peanut
Crepe

الشوربات
شوربة عدس 12
حساء اليوم 12

السلطات
تبولة 18

بقدونس و بصل و طماطم و برغل مع عصير الحامض و زيت الزيتون

فتوش 18

طماطم و خيار و نعنع و بصل و خس و بقدونس و فجل و
رمان و سماق مع عصير الحامض و زيت الزيتون
خبز مقرمش و دبس ّ

سلطة خضراء 16

شوربة عدس

خس و طماطم و خيار مع عصير الحامض و زيت الزيتون

سلطة الروكا و الشمندر 18

أوراق الروكا مع الشمندر و البقدونس و البصل األبيض و
عصير الليمون و زيت الزيتون

سلطة القيصر بالدجاج

سلطة يونانية 21

خس و طماطم و خيار و فلفل أخضر و بصل و زيتون أسود مع
جبنة فيتا و أوريغانو و صلصة الليمون و الخردل

سلطة الفالفل 24

خس و طماطم و مخلل و بقدونس و نعناع و فجل مع
صلصة الطحينة

سلطة القيصر بالدجاج 39

محمص مع
خس و صدر دجاج مشوي و جبن بارميزان و خبز توست
ّ
أوريجانو و صلصة السيزر

صحن خضار صغير 6

طماطم و خيار و فلفل حار و ليمون و بصل و فلفل أخضر و
فجل و أوراق النعناع

صحن خضار وسط 12

طماطم و خيار و فلفل حار و ليمون و بصل و فلفل أخضر و
فجل و أوراق النعناع

جميع األسعار بالريال القطري

سلطة الروكا و الشمندر

سلطة الفالفل

حمص مع لحمة و
صنوبر
صحن مقانق

ورق
عنبحمص
محمرة

المقبالت الباردة

حمص 16

حمص حب مهروس مع طحينة و عصير الحامض و زيت الزيتون

متبل باذنجان 16

باذنجان مشوي مهروس مع عصير الحامض و طحينة و ثوم مع زيت الزيتون

بابا غنوج 16

باذنجان مشوي مهروس و فلفل أخضر و طماطم و بصل و ثوم و
دبس رمان و زيت زيتون

ورق عنب 18

ثمانية حبات من ورق العنب المحشي باألرز و البقدونس و الطماطم و البصل

لبنة 14

لبنة مع زيت الزيتون

لبنة بالثوم 14

لبنة و ثوم و نعناع مجفف مع زيت زيتون

طبق مقبالت مشكل 46

طبق يتضمن تشكيلة شه ّية من المقبالت  :تبولة و فتوش و حمص و
متبل و بابا غنوج و أربع قطع ورق عنب

كبيس مشكل وزيتون 10
ثوم 12

المقبالت الساخنة

كبة مقلية

كبة مقلية (أربع قطع) 16
مزيج من اللحم و البرغل محشو باللحم المفروم و البصل و الصنوبر
كبة مشوية على الفحم (قطعتان) 12
مزيج من اللحم و البرغل محشو باللحم المفروم و البصل و الصنوبر
رقاقات بالجبنة (أربع قطع) 15
لفائف عجينة السبرينغ رول محشوة بمزيج من األجبان
حمص مع لحمة و صنوبر 25
حمص بالطحينة مع لحمة و صنوبر

حمص مع شاورما لحمة 22
حمص بالطحينة مع شاورما لحم

صحن مقانق 24

مقانق على الطريقة اللبنانية التقليدية مع عصير الحامض و دبس الرمان

صحن كبدة 24

كبدة دجاج تقدم مع عصير الحامض و دبس الرمان

صحن مقالي مشكل 20

تشكيلة من القرنبيط و الكوسا و الباذنجان و البطاطا المقلية
تقدم مع صلصة الطحينة

بطاطا مقلية 12
تقدم مع الكاتشب

حرة 25
بطاطا ّ

مكعبات بطاطا مقلية مع الكزبرة و الثوم و توابل خاصة

بطاطا ودجز 18
تقدم مع الكاتشب

حرة
بطاطا ّ

فول وحمص

بليلة

فول

لقمة ترويقة
فول 16

فول مدمس مع ثوم و عصير الحامض و زيت زيتون

بليلة 16

حمص حب مسلوق مع ثوم وعصير الحامض و زيت زيتون

فول و حمص 16

فول مدمس و حمص حب مسلوق مع ثوم و عصير الحامض و زيت زيتون

فتة حمص باللبن 18

خبز مقلي و حمص حب مسلوق مع لبن و طحينة و كاجو

فتة حمص باللبن و اللحم 25

خبز مقلي و حمص حب مسلوق مع لبن و طحينة مع لحم و صنوبر

بيض حسب الطلب 20

إختيارك لطريقة الطهي  :بيض عيون  ،بيض مخفوق او عجة

بيض مقلي مع قاورما

بيض مقلي مع قاورما 24
بيض مخفوق مع لحم قاورما

صحن حلوم مشوي 33

جبنة حلوم مشوي على قطع خبز باغيت تقدم مع طماطم مقطعة و
خيار و نعناع و زيت زيتون
جميع األسعار بالريال القطري

صحن حلوم مشوي

وجبات األطفال
ناغتس الدجاج (ستة قطع تقدم مع البطاطا المقلية) 19
ميني بيف برغر (تقدم مع البطاطا المقلية) 19
أصابع الجبن (ستة قطع) 18
بيتزا بيبيروني (لألطفال) 19
بيتزا مرغريتا (لألطفال) 17
بيتزا شوكوالتة بالموز (لألطفال) 18
ناغتس الدجاج

فتة حمص باللبن و اللحم

برغر دجاج

األطباق

جميع األطباق تقدم مع البطاطا المقلية و سلطة الملفوف بالمايونيز

برغر اللحم 30

محضر على الطريقة اللبنانية مع طماطم و بصل مشوي
برغر لحم بقري
ّ

برغر الدجاج 30

محضر على الطريقة اللبنانية مع خس و مخلل و ثوم
برغر دجاج
ّ

فاهيتا الدجاج 30

خبز صب مارين محشو بخلطة الفاهيتا الخاصة بالهدى و الجبنة
تقدم مع صلصة الجواكمولي بالمايونيز

روست بيف 30

خبز صب مارين محشو بشرائح رقيقة من لحم البقر المشوي مع
الطماطم و الخس و مخلل خيار و صلصة المايونيز بالخردل

إسكالوب الدجاج 30

فرانسيسكو
الدجاج

خبز صب مارين محشو بقطع دجاج مقلي مقرمش مع
صلصة المايونيز بالثوم و خس و مخلل خيار

فرانسيسكو الدجاج 30

خبز صب مارين محشو بقطع الدجاج المشوي و مايونيز بالثوم
مع خس و ذرة حلوة و جبنة و مخلل خيار

سجق بخبز الصاج 21

خبز صاج محشو بالسجق مع صلصة الثوم
يقدم مع طماطم و مخلل خيار

سجق بخبز الصاج

شاورما
صحن شاورما دجاج 33

شاورما دجاج تقدم مع صلصة الثوم و مخلل و بطاطا مقلية

صحن شاورما لحم 33

شاورما لحم بقري تقدم مع صلصة الطحينة  ،بقدونس و بصل ،
مخلل  ،طماطم مقطعة  ،بطاطا مقلية

صاج شاورما دجاج 21

شاورما دجاج بخبز الصاج تقدم مع مخلل و صلصة الثوم و بطاطا مقلية

صاج شاورما لحم 21

صحن فالفل
مع خضار

شاورما لحم بقري بخبز الصاج تقدم مع بقدونس و بصل ،
طماطم مقطعة  ،مخلل ،صلصة طحينة  ،بطاطا مقلية

ساندويش شاورما دجاج 10

شاورما دجاج ملفوفة بخبز لبناني مع مخلل وصلصة الثوم

ساندويش شاورما لحم 10

شاورما لحم بقري ملفوفة بخبز لبناني مع بصل و بقدونس ،
طماطم  ،مخلل  ،صلصة الطحينة

جميع األسعار بالريال القطري

شاورما لحم (خبز صاج)

فالفل

صحن فالفل مع الخضار (ستة قطع) 15
صحن فالفل مع الخضار (إثنا عشر قطعة)
28
صحن فالفل (ستة قطع) 9
صحن فالفل (إثنا عشر قطعة) 18
ساندويش فالفل 7

بيتزا

عجينة بيضاء

الهدى

صلصة بيتزا  ،جبنة موزاريال  ،جبنة حلوم ،
فلفل أخضر  ،طماطم ،روكا طازجة

اللبنانية التقليدية

صلصة بيتزا  ،جبنة موزاريال  ،فطر  ،حبش مدخن ،
زيتون أسود  ،ذرة حلوة  ،فلفل أخضر

مرغريتا

صلصة بيتزا  ،جبنة موزاريال

حديقة األلوان

صلصة بيتزا  ،جبنة موزاريال  ،باذنجان ،زيتون أسود ،
طماطم  ،فطر  ،بصل  ،فلفل أخضر

الدجاج التقليدية

صلصة بيتزا  ،جبنة موزاريال  ،قطع صدر دجاج
مشوي ،
فلفل أحمر  ،فطر  ،بصل أحمر

البيبيروني

صلصة بيتزا  ،جبنة موزاريال  ،بيبيروني لحم بقري

بيتزا الشوكوالتة و الموز

بيتزا مع نوتيال و موز مقطع مع أرز مقرمش

عجينة شوفان

29

32

29

32

24

27

25

28

27

30

27

30

25

28
الهدى
بيتزا الشوكو
التة و الموز

كعكة حبش مع جبنة
كعكة خلطة
األجبان

كعك تقليدي
كعكة سادة 7

عجينة سمراء مغطاة بالسمسم و النخالة
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