
MENU

  @LaPiazzaMenugram



Bruschetta    52.00
Diced Tomato,  
Extra Virgin Olive Oil,  
Basil, Parmesan Cheese 

Caesar Salad        52.00
Romaine Lettuce, Parmesan Cheese, 
Beef Bacon, Herb Croutons, Boiled Egg, 
Caesar Dressing

Mixed Garden Salad   52.00
Lettuce, Cucumber, Tomato, Beetroot,  
Carrot, Radish, Red Onion, Basil,  
Evoo and Lemon

SALADS 
& APPETIZERS



Tomatoes and Burrata  82.00
With Extra Virgin Olive Oil and Balsamic Vinegar, Basil

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian



Italian Burger 128.00
Beef Angus, Buffalo Mozzarella, Rocca, Tomato, Roasted Sweet 
Garlic Tomato Parmesan Aioli, Served with French Fries

SANDWICHES 

Croque Monsieur    82.00
Turkey Ham, Emmenthal, Bechamel.

Croque Madame    90.00
Turkey Ham, Emmenthal, Bechamel, Egg.

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian



PINSA



Margherita  75.00
San Marzano Tomato Sauce, Mozzarella Fior Di Latte,  
Basil and Oregano

Marinara Doc 82.00
San Marzano Tomato Sauce, Yellow 
And Red Datterino Tomatoes, Rocca, 
Anchovies From Cetara, Black Olives, 
Capers, Oregano

Calabrese  98.00
San Marzano Tomato Sauce, Mozzarella Fior Di Latte, Mini 
Mozzarella, Semidried Tomatoes, Basil 

Bresaola            112.00
San Marzano Tomato Sauce, Mozzarella Fior Di Latte, Rocca, Bresaola, Rocca, 

Parmesan and Crema De Balasamic

Flammekueche 90.00
Onions, Beef Bacon, Crème Fraiche, 
Gruyere Cheese

Pavarotti 98.00
Cream, Mozzarella Fior Di Latte, 
Chicken, Goat Cheese, Pesto and 
Crema De Balsamic

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian



Seafood 105.00
San Marzano Tomato Sauce, Mozzarella Fior Di Latte, 
Mussels, Prawns, Squid, Garlic And Parsley, Rocca

Quattro Formaggi  90.00
San Marzano Tomato Sauce, Mozzarella 
Fior Di Latte, Taleggio, Gorgonzola and 
Parmesan

Tartufo 98.00
Cream Of Truffle, Mozzarella Fior Di Latte, Mushrooms, 
Artichokes and Turkey Ham.

Provençale            82.00
San Marzano Tomato Sauce, Mozzarella Fior Di Latte, Zucchini, Bell Peppers, 

Mushrooms, Onions, Tomato Confits, Pesto and Basil.

Capri  98.00
Mozzarella Fior Di Latte, Goat Cheese, 
Pears, Honey and Walnut 

Regina 98.00
San Marzano Tomato Sauce, Mozzarella 
Fior Di Latte, Turkey Ham, Yellow 
Datterino Tomatoes Mushrooms  
and Olives.

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian



Seafood Risotto            98.00
Prawn, Mussels, Baby Squid, Basil Sauce

Mushroom Porcini Risotto            90.00
Cream and Parmesan

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian

PASTA & RISOTTO



Fettucine with Chicken 75.00
Grilled Chicken Breast, Blue Cheese, Roasted Pinenuts, 
Chives and Shallots, Creamy Sauce

Fettucine with Pesto  75.00
Fresh Basil, Pinenuts and Pesto Sauce 

Rigatoni 75.00
Beef Chorizo, Tomato and Pepper Calabrese Creamy Sauce 

Penne Arrabbiata 75.00
Penne Pasta, Tomato Sauce, Red Chili, Basil

Parpadelle            75.00
Beef Ragout, Mushrooms, Parsley

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian



Classic Crème Caramel 38.00
A Custard Dessert with a Layer of Clear Caramel Sauce

Ice Cream and Sorbets/Scoop 15.00
Assorted Ice Cream and Sorbets

Rosa Bella 45.00
Almond Biscotti Rose, Cremeux Rose, Pamplemousse Rose 
Garnish with Pink Glaze 

Lemon Meringue Tart 45.00
Homemade Pie Crust, Tart and Smooth Lemon Filling,  
and Fluffy Toasted Meringue Topping.

Cappuccino Almond 52.00
Biscuit Ganache Coffee, Coulant Caramel and Mirror Glaze 
Caramel 

Gourmandise Tart 52.00
Sablé Chocolate, Biscuit Chocolate, Caramel Coulant with 
Chocolate Mousse

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian

DESSERT



Praline Cake        45.00
Daquoise  Hazelnut, Cream Praline 

Russe Pistache 52.00
Progrès Pistache Biscuits, Cream Pistache 

Caramel Mousse 45.00
Chocolate For Less Sponche , Mousse Caramel ,  
Macaron Caramel 

Trianon Cake        52.00
Almond Biscuit , Ganache Monter Milk , 
Chocolate  

Vanilla Cake         52.00
Biscuit Almond, , Vanilla Ganache , 
Mousse White Chocolate Vanilla Beans 

Opera Cake 45.00
Jeconde Biscuit ,Coffee Butter Cream,  
Ganache Dark Chocolate 

Sacher Cake 52.00
Sacher Sponge Chocolat , Insert Strawberry Raspberry, 
Mousse Dark Chocolate 

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian



MOCKTAILS
CLASSIC MOJITO 30

STRAWBERRY MOJITO 32

LA RECOLTE 32
Avocado, Pineapple, Banana and 
Chocolate Syrup

TROPICAL COOLER 32
Banana, Orange Juice, Pineapple 
Juice and Strawberry Purée

LEMON MINT 29
Lemon Juice, Mint Leaves, Sugar 
Syrup

GINGER COOLER 29 
Ginger, Mint Leaves, Lemon Juice, 
Raspberry Purée & Sprite

WATER
ACQUA PANNA 0.5 L 18

ACQUA PANNA 1 L 24

SAN PELLEGRINO 0.5 L 18

SAN PELLEGRINO 1 L 24

LOCAL MINERAL WATER 1.5L 18

SODA
Coke | Coke Light 18
Fanta | Sprite

FRESH JUICE 
Orange | Pineapple 25
Watermelon | Mango | Carrot 

SMOOTHIES
AVOCADO 25
Avocado,Milk,Vanilla Ice Cream, 
and Honey

DATE 25
Dates, Fresh Milk, Honey  
and Cane Sugar

TROPICANA  25
Orange, Pineapple Juice,  
and Passion Fruit

Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 
Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have. Vegetarian



MILK 
SHAKES
VANILLA 25

CHOCOLATE   25

MIXED BERRY 25
Strawberry, Raspberry, Milk, 
Vanilla Ice Cream.

NUTELLA 25
Nutella, Milk, Vanilla Ice Cream.

STRAWBERRY 29
Strawberries, Milk,  
Vanilla Ice Cream

BANANA MILKSHAKE 29
Milk, Bananas,  Vanilla Ice Cream 

COFFEE
ESPRESSO 18 

DOUBLE ESPRESSO 22 

DECA FEINATED 20 

MACCHIATO 22 

CAPPUCCINO 26 

MOCHA 29

HOT CHOCOLATE 25 

AMERICANO 22 

CAFÉ AU LAIT 26 

TURKISH CO FFEE 25 

ICE COFFEE
ICE AMERICANO 22

ICE CAPPUCCINO 29

ICE LATTE 29

ICE MOCHA 29

TEA
LA PATISSERIE SPECIAL 22

GINGER TEA 18 

BLACK TEA 18 

GREEN TEA 18 

MOROCCAN TEA 22 

 
ICE TEA 25
Ginger | Lemon | Peach

 Vegetarian
Prices are net in Qatari Riyals. All our dishes are homemade and cooked in our kitchen. 

Please do not hesitate to let our team members know about the allergy you might have.
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قائمة
الطعام

  @LaPiazzaMenugram



طماطــم و بوراتــا     82.00
زيــت زيتــون بكــر ممتــاز، خل بلســمي و ريحان

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



ســلطات
و مقبــات

52.00 بروشــيتا     
 مكعبــات طماطــم، زيــت زيتون بكــر ممتاز،

ريحــان و جبنــة بارميزان

ســلطة ســيزر     52.00
خــس رومانــي، جبنــة بارميــزان، لحم بقــري مقدد، خبز 

محمــص باألعشــاب، بيض مســلوق و صوص ســيزر

ســلطة ميكــس جــاردن     52.00
خــس، خيــار، طماطــم، شــمندر، جــزر، فجل، بصــل أحمر، ريحان، 

زيــت زيتــون بكر ممتــاز و ليمون



السندويشــات

82.00 كروك مســيو   
ديــك رومــي ، إيمنتال ، بشــاميل.

كــروك مادام   90.00
ديــك رومــي ، إيمنتــال ، بشــاميل، بيض.

128.00 برجــر إيطالي 
لحــم أنجــوس ، بافلــو موزاريــا ، جرجيــر ، طماطــم ، ثــوم حلــو محمص 

، 



البينــزا



غــال البحــر    105.00
صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، موزاريــا فيــور دي التيه، بلــح البحــر، روبيان، حبار، 

االجبــان االربعــة     90.00
صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، موزاريــا، فيور دي التيه، 

تاليجيــو، جورجونــزوال و بارميــزان

تارتوفــو    98.00
كريــم ترافــل، موزاريــا فيــور دي التيــه، فطــر، خرشــوف و لحم ديك رومي.

82.00 بروفنســال     
صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، موزاريــا فيــور دي التيــه، كوســة، فلفــل، فطر، بصــل، طماطــم كونفيت، بيســتو و 

كابــري     98.00
موزاريــا فيــور دي التيــه، جبــن ماعز، إجاص، عســل و 

جوز

98.00 ريجينــا    
صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، موزاريــا، فيور دي التيه، 

ديــك رومــي، داترينــو طماطــم صفــراء، فطر و زيتون.

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



75.00 مارجريتــا     
صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، جبنــة موزاريــا فيــور دي التيه، ريحــان و أوريجانو

مارينــارا دوك    98.00
صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، طماطــم داترينو صفراء، 
حمــراء، جرجيــر، أنشــوفي من الســيتارا، زيتون أســود، 

كابــر و أوريجانو

98.00 كاالبريــس     
 صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، موزاريــا فيــور دي التيــه، ميني موزاريا، 

طماطــم مجففــة و ريحان

بريــزاوال    112.00
صلصــة طماطــم ســان مارزانــو، جبنــة موزاريــا فيــور دي التيــه، جرجيــر، بريــزاوال، جرجير، بارميــزان و كريمة دي 

90.00 فاميكوشــيه    
 بصــل، لحــم بقــري مقــدد، الكريمــة الحامضة 

و جبــن جرويير

بافاروتــي    98.00
كريمــة، موزاريــا فيــور دي التيــه، دجــاج، جبن ماعز، 

بيســتو و كريمــة دي بلســميك

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



75.00 فيتوتشــيني بالدجــاج    
صدر دجاج مشوي، جبنة زرقاء، صنوبر مشوي، ثوم، كراث و كريمي صلصة

75.00 فيتوتشــيني مــع بيســتو     
ريحان طازج، صنوبر و صلصة بيستو

75.00 ريجاتونــي    
شوريزو لحم بقري، طماطم و فلفل كاالبريس كريمي صلصة

بينــي أرابياتــا    75.00
بيني باستا ، صلصة طماطم ، فلفل أحمر ، ريحان

بارباديــل    75.00
راجوت لحم بقري، فطر و بقدونس

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



ريزوتــو المأكــوالت البحريــة    98.00
روبيــان ، بلــح البحــر ، ســبيط ، صــوص ريحان

فطــر بورشــيني ريزوتــو     90.00
كريمــة و بارميزان

باســتا و ريزوتــو

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



كعكــة البراليــن 45.00
طبقة البسكويت بالبندق مع كريمة البندق المحمص

52.00 كعكــة الروســيه بالفزدق 
طبقات اسفنجية الروسية بالفزدق الممتاز مع طبقات الكريمة بالفزدق

كعكــة الكراميــل 45.00
طبقة  إسفنجية بدون طحين ممزوجة بالشكوالتة الداكنة مع طبقة كريمة 

الكراميل و ماكرون الكراميل

كعكــة التريانــون 52.00
بسكويت اللوز مع طبقة كريم الشوكوالتة بالحليب

52.00 كعكــة الفانيليــا 
طبقة بسكويت اللوز مع طبقة كريمة الفانيليا 

بالشوكوالتة البيضاء

54.00 كعكــة االوبرا 
 بسكويت اللوز اإلسفنجي مع طبقة كريمة الزبدة بالقهوة 

مع طبقة كريمة الشوكوالتة الداكنة.          

52.00 كعكة ساشــير 
طبقة إسفنجية بالشوكوالتة مع طبقة من المعجون الفراولة والتوت البري 

وكرامة الشوكوالتة الداكنة

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



كريــم كراميــل الكاســيكي 38.00
حلوى الكاسترد مع طبقة من صوص الكراميل الصافي

آيــس كريــم وســوربيه \ للمغرفــة   15.00
آيس كريم وسوربيه متنوعة

روزا بيــا   45.00
بيسكوتي اللوز وردي ، سائل الورد ، بامبليموس وردي

تــارت مرينــج بالليمــون  45.00
فطيرة محلية الصنع ، بحشوة ليمون ناعمة و مرنغ.

كابتشــينو اللــوز 52.00
غاناش بسكويت قهوة، كراميل سائل وصقيل كراميل.

 تــارت جورمانديــز 52.00
سابليه شوكوالتة، بسكويت شوكوالتة ، كراميل مع موس الشوكوالتة

الحلــوى

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



ميلــك شــيك
25 ــا  الفانيلي
25 شــوكوالتة 
25 خليــط التــوت 

فراولة ، توت بري ، حليب ، آيس كريم فانيليا.

25 نوتيــا 
نوتيا ، حليب ، آيس كريم فانيليا.

29 الفراولــة 
فراولة، حليب، مثلجات الفانيليا

29 ميلــك شــيك المــوز 
حليب و موز و ايس كريم فانيليا

ة قهو
18 اسبرســو 
22 دبــل اسبريســو 
20 قهــوة ديــكاف 
22 ماكياتــو 
26 كابتشــينو 
29 مــوكا 
25 شــوكوالتة ســاخنة 
22 أمريكانــو 
26 قهــوة بالحليــب 
25 قهــوة تركيــة 

قهــوة مثلجــة
22 آيــس أمريكانــو 
29 آيــس كابتشــينو 
29 آيــس التيــه 
29 مــوكا الثلــج 

شاي
 22 شــاي البتســري الخاص 
18 شــاي الزنجبيــل 
18 الشــاي األســود 
18 الشــاي األخضر 
22 الشــاي المغربــي 

أوراق الشــاي
28 مســاال شــاي 
25 شــاي الفانيليــا 
28 شــاي الخوخ الصيني االســود 
25 شــاي الفواكــه الحمــراء 
28 شــاي الخزامة 
25 شــاي أخضر 

شــاي مثلــج
25 الزنجبيــل | ليمــون | خــوخ 

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



موكتيــل

30 كاســيك موهيتــو 
32 موهيتــو فراولــة 
32 ال غيكولــت 

أفوكادو ، أناناس ، موز و شراب شوكوالتة

32 تروبيــكال كولــر 
موز وعصير برتقال وعصير أناناس وبيوريه فراولة

29 ليمــون و نعنــاع 
عصير ليمون ، أوراق نعناع ، شراب سكر

29 كولــر الزنجبيــل 
زنجبيل ، أوراق نعناع ، عصير ليمون ، توت بري وسبرايت

ماء
18 أكــوا بانــا 0.5 لتــر 
24 اكــوا بانــا 1 لتــر 
18 ســان بيليجرينــو 0.5 لتــر 
24 ســان بيليجرينــو 1 لتــر 
18 ميــاه معدنيــة محليــة 1.5 لتــر 

 مشــروبات
يــــة ز غــا

18 كــوكا كــوال | كــوكا اليــت 
فانتا | ســبرايت

عصيــر طــازج
25 برتقــال | أنانــاس 

بطيــخ | مانجــو | جزر

ســموثي
25 أفــوكادو 

أفوكادو ، حليب ، آيس كريم فانيليا و عسل

25 التمــر 
بلح ، حليب طازج ، عسل وقصب السكر

25 تروبيكانــا 
عصير برتقال و أناناس وفاكهة العاطفة

األســعار صافيــة بالريــال القطــري ، جميــع أطباقنــا محليــة الصنــع ومطبوخــة فــي مطبخنــا.
مــن فضلــك ال تتــردد فــي إخبــار أعضــاء فريقنــا بالحساســية التي قــد تكون لديك. ــاتي   نـبــ



  @LaPiazzaMenugram

 7047 3687
fb.reservations.tswq@tivolihotels.com 


