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FINGER FOOD AND LIGHT BITES
Loaded Nachos (G,D) Veggie - QAR 55  |   Chili Beef - QAR 60
Crispy tortilla topped with jalapeno, cheddar cheese, guacamole, pico de gallo,
sour cream and Mexican salsa

Battered Onion Rings with Ranch Sauce (8 pcs.) (G,D,V ) QAR 40

Fried Mozzarella Sticks with Mexican Salsa (6 pcs.) (G,D,V ) QAR 50

Crispy Fried Jalapeno Poppers (6 pcs.) (G,D,V ) QAR 55
With garlic-jalapeno dip

Calamari Rings (6 pcs.) (G,D,V ) QAR 55
Crispy fried squid rings served with buttermilk ranch sauce

Chicken Wings “Peri Peri” (G) 1/2 KG - QAR 60  |   1 KG - QAR 120
Rodizio’s famous wings marinated in secret blend of chili and spices
Choice of: Garlic-Jalapeno dip or BBQ dip

Argentinian Beef Empanada (4 pcs.) (G,D,E) QAR 45
Crispy fried pastries stuffed with pulled beef served with chimichurri sauce and chipotle cream

Coxinha (6 pcs.) (G,D,E) QAR 55
Brazilian chicken fritters with tomato sauce and chipotle cream

Mini Quesadillas (3 pcs.)  (G,D)

Chicken - QAR 75  |   Vegetables - QAR 60
All are served with guacamole and mexican salsa

Tacos (3 pcs.)
Chicken “Chimichurri” (G,D) - QAR 75
Mixed Vegetables (G,D) - QAR 60
Beef “Asado” (G,D) - QAR 85
Shrimp “Ajo” (G,D,SH) - QAR 80
All Tacos are served with lettuce, pico de gallo, chipotle crema and guacamole
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SALADS
Classic Caesar Salad (G,D) QAR 55
Add on: Chicken QAR 15 / Shrimp QAR 25
Romaine lettuce, chicken breast, garlic croutons, parmesan and creamy parmesan dressing

Mixed Chopped Salad ( V,H) QAR 50
Add on: Chicken QAR 15 / Shrimp QAR 25
Mixed green leafs, bell pepper, corn, palm heart, red onion, tomato, green herbs
and lemon-olive oil vinaigrette 

Aragula Salad (G,D,H) QAR 55
Add on: Chicken QAR 15 / Shrimp QAR 25
Parmesan cheese, avocado, tomato, balsamic glaze, garlic flatbread
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SANDWICHES

MAINS

‘X-Tudo” Burger (G,D,E,S) Single - QAR 85 |  Double - QAR 145
200 gram of homemade beef patty seasoned with secret blend of spices, cheddar cheese,
fried egg, avocado, beef bacon, tomato, iceberg lettuce and Garlic-Rosemary French fries 
Choice of BBQ sauce or Chipotle crema
Add On: Beef Chorizo QAR 25 or Jumbo Shrimp QAR 45 

Sanduíche de Carne (G,D,E) - QAR 95  
Grilled South African beef striploin on ciabatta, caramelized onion, avocado, mozzarella,
BBQ sauce and Garlic-Rosemary French fries
Chef’s recommendation: Medium doneness
Add On: Beef Chorizo QAR 25 or Jumbo Shrimp QAR 45 

Sanduíche de Peito de Frango (G,D,E) - QAR 85  
Chimichurri marinated chicken breast, garlicky focaccia bun, avocado, tomato, cheddar, lettuce 
Ranch sauce and Cajun French fries
Add On: Beef Chorizo QAR 25 or Jumbo Shrimp QAR 45 

“Picanha” US CAB Beef Sirloin Cap (300 grams) (G,D,N) QAR 145
Served with traditional Brazilian sides: Farofa, garlic rice and black bean stew
Garlic-Rosemary French fries, green salad
Sauce: Chimichurri or mushroom or green peppercorn 
Chef’s recommendation: Medium doneness 

US CAB Beef Rib-eye (300 grams) (G,D,N) QAR 175
Served with traditional Brazilian sides: Farofa, garlic rice and black bean stew
Garlic-Rosemary French fries, green salad
Sauce: Chimichurri or mushroom or green peppercorn
Chef’s recommendation: Medium-Rare doneness 

Costeletas de Cordeiro (5 pcs. ) (G) QAR 140
Grilled lamb chops marinated in fresh green herb mixture 
Served with traditional Brazilian sides: Farofa, garlic rice and black bean stew
and green salad 
Chef’s recommendation: Medium doneness 

“Saltado” - South African Beef Striploin OR
Corn-fed Chicken Breast (G,D,S) QAR 120 
Stir-fry with Asian spiked sauce, onion, bell pepper, garlic rice
Choice of: Crispy fried yucca or French fries

Camarao Pil Pil (6 pcs.) (SH,D) - QAR 145
Jumbo shrimps sautéed with garlic, olive oil and red chili, mixed leaf salad
Choice of: Garlic rice or Cajun French fries

Salmón Atlántico (H,G,D) QAR 130 
200 gram salmon fillet, grilled asparagus, chimichurri sauce
Choice of: Crispy fried yucca or French fries
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DESSERTS
Coupe Caraibe (G,D,E) QAR 40
Pineapple mousse, passionfruit cremeux, coconut and chocolate ice cream

Chocolate Tart (G,D,N,E) QAR 45
Chocolate ganache, dulce de leche, sea salt and pistachio ice cream 

Coconut Tres Leches (G,D,E) QAR 40
Soggy cake with coconut milk, red fruit and passionfruit ice cream

Classic Crème Brulee (G,D,E,N) QAR 40
Crumble, caramel sauce and vanilla ice cream 

Selection of Ice Cream – 3 scoops (G,D,E,N) QAR 40
Choice of: Chocolate, Vanilla, Coconut, Passion fruit, Pistachio, Red fruit
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الكأس الكاريبي )ج، ح، ب( 40 ر.ق.
الهند والشوكوال  العاطفة، آيس كريم جوز  األناناس، كريمة فاكهة  مووس 

تارت الشوكوال )ج، ح، م، ب( 45 ر.ق.
الحلبي  الفستق  الشوكوال، كراميل، ملح بحري وآيس كريم  جاناش 

40 ر.ق. كعكة الحليب بجوز الهند )ج، ح، ب( 
العاطفة  آيس كريم فاكهة  الهند، فاكهة حمراء و  كعكة مشبعة بحليب جوز 

كريم برولييه كالسيكية )ج، ح، ب، م( 40 ر.ق.
الفانيال  آيس كريم  الكراميل  بسكوت، صوص 

خيارك من اآليس كريم - 3 كرات )ج، ح، ب، م( 40 ر.ق.
الحلبي، فاكهة حمراء  الفستق  الهند،  الشوكوال، فانيال، جوز  خيارك من 

الحلويات 
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س * سمسم ح * مشتقات الحليب      ب * بيض      ج * جلوتن      م * مكسرات     
ص * خيار صحي ن * نباتي      أس * أسماك و حيوانات بحرية     

Sمميز طبق 

السندويشات
أكستودو برجر )ج، ح، ب ، أس(

قطعة لحم واحدة 85 ر.ق.  |  مزدوجة 145  ر.ق.
، بيضة مقلية  بالبهارات، جبنة الشيدر  البقري متبلة  اللحم  200 جرام من   

البان  بالثوم وحصا  أفوكادو، لحم بقري مقدد، طماطم، خس، بطاطا مقلية 
التشيبوتلة  صلصة  أو  الباربيكيو  صلصة  من  خيارك 

أضف: شوريزو بقري 25 ر.ق. أو روبيان جمبو 45 ر.ق. 

ساندويش باللحم )ج، ح، ب( 55 ر.ق.
بالثوم  بطاطا  الباربيكيو،  صلصة  الموتزاريال،  جبنة  أفوكادو،  مكرمل،  بصل  الشيباتا،  خبز  مع  مشوي  ستربلوين  لحم 

البان  وحصا 
للوسط  مطهوة  الشيف:  نصيحة 

أضف: شوريزو بقري 25 ر.ق. أو روبيان جمبو 45 ر.ق. 

ساندويش بالدجاج )ج، ح، ب( 55 ر.ق.
بالكاجو  وبطاطا  الرانش  صلصة  الشيدر،  جبنة  طماطم،  أفوكادو،  الفوكاشيا،  خبز  بالتشمشوري،  دجاج 

أضف: شوريزو بقري 25 ر.ق. أو روبيان جمبو 45 ر.ق. 
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رئيسية أطباق 
بيكانيا 300 جرام )ج،ح،م( 145 ر.ق.

السوداء الفاصوليا  بالثوم، يخنة  أرز  : فاروفا،  الجانبية  البرازيلية  األطباق  تقدم مع 
الفلفل  أو صلصة  التشمشوري،  أو صلصة  الفطر  البان، سلطة خضراء، صلصة  الثوم وحصا  بطاطا مقلية مع 

300 جرام عين الضلع “رب أي “ )ج، ح، م( 175 ر.ق.
السوداء الفاصوليا  بالثوم، يخنة  أرز  : فاروفا،  الجانبية  البرازيلية  األطباق  تقدم مع 

الفلفل  أو صلصة  التشمشوري،  أو صلصة  الفطر  البان، سلطة خضراء، صلصة  الثوم وحصا  بطاطا مقلية مع 

ريش الخاروف 5 قطع  140 ر.ق.
ريش خاروف مع األعشاب الخضراء 

السوداء وسلطة خضراء  الفاصوليا  بالثوم، يخنة  أرز  : فاروفا،  الجانبية  البرازيلية  تقدم مع األطباق 

سلتادو - لحم ستربلوين جنوب
120 ر.ق. إفريقي أو صدر دجاج )ج، ح، س( 

أو بطاطا مقلية  بالثوم، كاسافا مقلية  أرز  الحلو،  الفلفل  البصل،  مقلى مع 

روبيان بيل بيل 6 قطع ) أس، ح( 145 ر.ق.
الكاجن  أو بطاطا بابهارات  بالثوم  أرز  الزيتون، فلفل حار، سلطة،  الثوم، زيت  روبيان جمبو مقلى مع 

سلمون مشوي )ص، ج، ح( 130 ر.ق.
أو بطاطا مقلية التشمشوري، كاسافا مقلية  200 جرام سلمون، هليون مشوي، صلصة 
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خفيفة ووجبات  قضمات 
ناتشوز )ج، ح(  بالخضار 55 ر.ق.   |   بقري 60 ر.ق.

صلصة  حامضة،  كريمة  الطازجة،  الطماطم  صلصة  جواكامولي،  الشيدر،  جبنة  الهالبينو،  مع  مقرمشة  تورتيا 
مكسيكية 

40 ر.ق. حلقات البصل المقلية مع صلصة الرانش 8 قطع )ج، ح، ن( 

50 ر.ق. 6 قطع )ج، ح، ن(  جبنة موتزاريال مقلية مع الصلصة المكسيكية 

55 ر.ق. 6 قطع )ج، ح، ن(  هالبينو مقلي ومقرمش مع مايونيز بالثوم والهالبينو 

كالماري مقلي )ج، ح، ب( 55 ر.ق.
الرانش  صلصة  مع  المقلية  الحبار  حلقات 

البيري بيري )ج( أجنحة دجاج 
 نصف كيلو 60 ر.ق.  |   1 كيلو 120 ر.ق.

الباربيكيو  أو صلصة  والهالبينو  بالثوم  و مايونيز  الحار  الفلفل  الشهية مع  روديزيو  أجنحة دجاج 

قطع  6 البقري  باللحم  أرجنتينية  إمبينادا 
)ج، ح، ب( 55 ر.ق.

الحارة  الشيبوتلة  صلصة  و  التشيماشوري  صلصة  مع  البقري  باللحم  محشوة  مقلية  عجينة 

كوشينيا 6 قطع )ج، ح، ب( 50 ر.ق.
الحارة  الشيبوتلة  و  الطماطم  بالدجاج مع صلصة  برازيلية محشوة  كرات 

كاساديا 3 قطع )ج، ح( 
دجاج 75 ر.ق.
خضار 60 ر.ق.

المكسيكية  الصلصة  و  الجواكامولي  صلصة  مع  تقدم 

تاكوز - 3 قطع 
75 ر.ق. دجاج “ تشمتشوري )ج، ح( 

60 ر.ق. خضار مشكلة )ج، ح( 
75 ر.ق. باللحم البقري )ج، ح( 

80 ر.ق. بالروبيان ) ج، ح، أس( 
الجواكامولي  و  التشيبوتله  الطازجة وصلصة  الطماطم  الخس و صلصة  تقدم مع 
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السلطات
سلطة السيزار )ج، ح( 55 ر.ق.

البارمزان  البارمزان وصلصة  بالثوم، جبنة  خس، صدر دجاج، خبز محمص 
أضافة: دجاج 15 ر.ق. / روبيان 25 ر.ق. 

50 ر.ق. سلطة الخضار المشكلة )ن، ص( 
الليمون والخل باألعشاب  النخيل، بصل أحمر، طماطم، صلصة  خس مشكل، فلفل حلو، ذرة، جذع 

أضافة: دجاج 15 ر.ق. / روبيان 25 ر.ق. 

سلطة الجرجير )ج، ح، ص( 55 ر.ق.
بالثوم  محمص  خبز  البسلمك،  خل  طماطم،  أفوكادو،  البارمزان،  جبنة 

أضافة: دجاج 15 ر.ق. / روبيان 25 ر.ق. 


