
FOOD 
MENU

Wednesdays to Saturdays 
from 4:00 PM to 12:00 AM



All prices are in Qatari Riyals All prices are in Qatari Riyals 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  

Mild spicyMild spicy Medium spicyMedium spicy Very spicyVery spicy

TACOS

Crispy corn u-shape tortillas with guasacaca cream and 
your choice of filling

Veggie (D, G, V)   42
Sweet corn, refried black and red beans, 
cherry tomato, lettuce, avocado, coriander

Al pastor (D, G) 45
Chicken, grilled pineapple, red onion, lettuce, coriander

Shrimp (D, G, S) 47
Shrimp, coriander, chopped mango, lettuce, red 
cabbage

FAJITAS

Soft flour tortillas seasoned with La Vista’s secret fajita 
seasoning, served with garlic, onions, capsicum, and 
Sriracha

Vegetarian (V, G)  48
Zucchini, red cabbage, mushroom, cauliflower

Beef (G) 55

Chicken Breast (G) 45

Mixed (G)  51
Chicken and beef

FRIED

Yuca fries (G, V)  29
With mojo sofrito sauce

Queijo coalho (D, G) 32 
With capsicum syrup and grilled pineapple

Tequeños (D, E, G) 39

Empanadas de Asado (E, G) 39
With majo ajo 



All prices are in Qatari Riyals All prices are in Qatari Riyals 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  

Mild spicyMild spicy Medium spicyMedium spicy Very spicyVery spicy

NACHOS

Vegetarian (D, G, V)  49
Jalapeño, red onion, coriander, tomato, cheddar 
cheese sauce, black olives, sweet corn, avocado, 
and sour cream

Chilli con Carne (D, G) 52
Minced beef with red beans, red onion, jalapeño, 
tomato, cheddar cheese sauce, coriander, avocado, 
and sour cream

MAIN COURSE

Chaufa de Quinoa (E, G, SE) 65
Peruvian style fried quinoa with chicken, carrot, 
green beans, bell peppers, spring onion, onion, 
soya sauce, ginger, celery, sesame oil, and egg

Fosforera Noodles (G, S)   64
Mixed seafood and fosforera sauce with flat 
rice noodles

Tamarind Glazed Tuna (D, S) 72
Sesame tuna tataki with mashed potato purée 
and micro greens

La Vista Salad (V) 49
Sweet caramelised papaya, green mango, 
carrot, mix lettuce, cherry tomato, purple cauliflower

ROLLS

Jalapeño Roll (E, G)  42
Salmon, avocado, crab, topped with fried
jalapeño and tobiko, served with mayo jalapeño

Caribbean Roll (E, G, S) 42
Cooked spicy tuna and pineapple topped 
with crispy dynamite crab

Pepino Roll (D, SE) 39
Cucumber, avocado, mango, cream cheese, 
with carrot-ginger salad

Pabellon Roll (D, E, G) 45
Shredded beef, cream cheese, spring onion, ripe 
plantain tempura, teriyaki mayo



All prices are in Qatari Riyals All prices are in Qatari Riyals 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  

Mild spicyMild spicy Medium spicyMedium spicy Very spicyVery spicy

ROLLS

Cajun Roll (D, E, G) 39
Fried chicken tenders, cream cheese, pickled 
radish, topped with creamy Cajun chicken

Island Roll (E, S) 42
Tuna, coriander, onion, tomato, chili, topped with 
mango slices and teriyaki mayo

CEVICHE AND TARTARE

Tuna or Salmon Tiradito (S, SE) 68
Torched tuna or salmon with ginger, sesame oil, 
lime, yuzu, orange marmalade dressing, micro 
greens, orange wedges.

Hammour Coconut Ceviche (D, S) 69
Citrus marinated hammour, coconut leche 
de tigre, red onion, bell peppers, fresh coriander

Beef Tartare (E) 59
Raw striploin, our special chimichurri dressing

NIGIRI

Ebi (D, S) 56
Aji Amarillo cream, micro greens

Salmon (D, S) 39
Miso glazed torched salmon

Unagi (E, S) 42
Japanese eel, edamame, teriyaki mayo, micro leaves

Tamago (D, E) 35
Egg, spring onion, sour cream

Surprise Salmon (E, S) 49
Rice with Japanese mayo, crab, seaweed, tuna, 
sesame seeds and salmon wrapped in a smoke 
salmon layer and topped with avocado

Sushi Pizza (E, G, S, SE) 48
Fried rice cracker topped with dynamite tuna, 
sliced avocado and wakame crab salad



All prices are in Qatari Riyals All prices are in Qatari Riyals 

D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  D: Dairy  E: Egg  G: Gluten  N: Nuts  S: Seafood  SE: Sesame  V: Vegetarian  

Mild spicyMild spicy Medium spicyMedium spicy Very spicyVery spicy

POKE BOWLS

Prawns (E, S) 35
Garlic and coriander sautéed prawns, sushi rice, 
cherry tomato, cucumber, frisée lettuce, salmon 
eggs, lime mayo

Wagyu (E, SE) 55
Thinly sliced beef, sushi rice, Asian spices, red radish, 
baby spinach, baby corn, carrot, lime mayo

Crab (E, S) 39
Fried soft shell crab, sushi rice, avocado, red onion, 
lime, cherry tomato, lime mayo

DESSERTS

Fried Vanilla Ice Cream (D, E, G) 55
Caramelised bananas, crispy fried vanilla ice cream

Pineapple and Yuzu Cake (D, E, G) 34
Pineapple biscuit with layers of yuzu and roasted 
pineapple marmalade covered with an Italian 
meringue

El Alfajor (D, E, G) 39
Cookie sandwich filled with dulce de leche 
ganache, served with dark chocolate sauce

Chia Tropical Pudding 42
Coconut milk chia pudding and tropical fruits

Sweet Nigiri (D) 55
Coconut sushi rice topped with a blueberry jelly 
layer, fresh fruits, and berry caviar, served with a 
jasmine chocolate sauce



  مجيع األسعار بالريال القطريمجيع األسعار بالريال القطري

D: D: منتجات األلبانمنتجات األلبان  E:   E: البيضالبيض  G:   G: اجللوتنياجللوتني  N:   N: املكرساتاملكرسات  S:   S: املأكوالت البحريةاملأكوالت البحرية  SE:   SE: مسسممسسم  V:   V: نبايتنبايت    

حار خفيف حار متوسط حار جدًا

التاكوس

تورتيال الذرة املقرمشة احملشية بكرمية اجلوسااك و أختيارك من:

42    (D, G, V) اخلضار
ذرة حلوة ، فاصولياء سوداء و محراء، مطامط كرزية، خس، أفواكدو، كزبرة 

خرضاء

45  (D, G) الباستور
دجاج ، أناناس مشوي، بصل أمحر، خس، كزبرة خرضاء

47  (D, G, S) الروبيان
روبيان، كزبرة خرضاء، ماجنا طازجة، خس، ملفوف أمحر

الفاهيتا

تورتيال الدقيق املتبلة بهبارات الفيستا الرسية وتقدم مع الثوم ، البصل، الفلفل 
الرويم وصلصة السرياشا

48   (G ,V) خضار
كوسا، ملفوف أمحر، فطر، قرنبيط

55  (G) حلم البقر

45  (G) صدر الدجاج

51   (G) فاهيتا مشلكة
دجاج مع حلم البقر

البطاطا املقلية

29   (G, V) بطاطس اليواك املقلية
مع صلصة السوفريتو

32   (D, G) جبنة احللوم املقلية
مع رشاب الفلفل واألناناس املشوي

39  (D, E, G) فطائر اجلبنة الالتينية

39  (E, G) فطائر اللحمة الالتينية
مع مايونزي الثوم 



  مجيع األسعار بالريال القطريمجيع األسعار بالريال القطري

D: D: منتجات األلبانمنتجات األلبان  E:   E: البيضالبيض  G:   G: اجللوتنياجللوتني  N:   N: املكرساتاملكرسات  S:   S: املأكوالت البحريةاملأكوالت البحرية  SE:   SE: مسسممسسم  V:   V: نبايتنبايت    

حار خفيف حار متوسط حار جدًا

ناشوز

49   (D, G, V) خضار
فلفل اهلاالبينو، بصل أمحر، كزبرة خرضاء، مطامط، صلصة جبنة 

التشيدر، زيتون أسود، ذرة حلوة، أفواكدو مع الكرمية احلامضة

52  (D, G) حلم البقر بالفلفل احلار
حلم البقر املفروم مع الفاصولياء امحلراء، بصل أمحر، فلفل اهلاالبينو ,مطامط ، 

صلصة جبنة التشيدر، كزبرة خرضاء، أفواكدو مع الكرمية احلامضة

الطبق الرئييس

65  (E, G, SE) سلطة الكينوا
كينوا مقلية عىل الطريقة البريوفية مع الدجاج، اجلزر، الفاصوليا اخلرضاء، 

الفلفل احللو، البصل األخرض، البصل، صلصة الصويا، زيت المسسم، 
الزجنبيل، الكرفس والبيض

64    (G, S) نودلز فوسفوريرا
تشكيلة من املأكوالت البحرية ، صلصة فوسفوريرا مع نودلز األرز املسطحة

72  (S ,D) تونة بصلصة المتر اهلندي مسك
تاتايك التونة بالمسسم مع بطاطا مهروسة واألعشاب

49  (V) سلطة الفيستا
فاكهة البابايا املكرملة ، ماجنو خرضاء، جزر ، خس مشلك، 

مطامط كرزية، قرنبيط بنفجسي

اللفائف

42   (G ,E) لفائف اهلاالبينو
سملون ، أفواكدو و سلطعون، مغىط باهلالبينو املقيل و بيض المسك ، 

يقدم مع مايونزي اهلالبينو

42  (E, G, S) لفائف اكريبية
تونة حارة مطبوخة و أناناس مغطاة بسلطعون مقرمش

39  (D, SE) لفائف اخليار
خيار حمشو باألفواكد، املاجنو ، جبنة الكرمية مغطاة بسلطة اجلزر والزجنبيل

45  (G ,E ,D) لفائف بابيلونال
حلم البقر املبشور ، كرمية اجلبنة ، بصل أخرض مغىط بطبقة من 

املوز وجعينة التميبورا ويقدم مع مايونزي الرتيايك



  مجيع األسعار بالريال القطريمجيع األسعار بالريال القطري

D: D: منتجات األلبانمنتجات األلبان  E:   E: البيضالبيض  G:   G: اجللوتنياجللوتني  N:   N: املكرساتاملكرسات  S:   S: املأكوالت البحريةاملأكوالت البحرية  SE:   SE: مسسممسسم  V:   V: نبايتنبايت    

حار خفيف حار متوسط حار جدًا

اللفائف

39  (D, E, G) لفائف الاكجون
دجاج تندر مقيل ، كرمية اجلبنة ، خملل جفل مغىط بكرمية دجاج و الاكجون 

احلار

42  (E, S) لفائف اجلزيرة
سلطة التونة احلارة )كزبرة ، بصل ، مطامط ، فلفل حار( مغطاة برشاحئ ماجنا 

ومايونزي تريايك

سيفيتيش و تارتار

68  (S, SE) مسك التونة أو السملون
تونة مع الزجنبيل، زيت المسسم، اللميون، اليوزو، صلصة مرىب الربتقال

69  (D, S) سيفيتيش مسك اهلامور مع جوز اهلند
مسك اهلامور املتبل بامحلضيات مع جوز اهلند، بصل أمحر ، فلفل ألوان وأوراق 

كزبرة طازجة

59  (E) تارتار حلم البقر
سرتيبليون حلم البقر، مع صلصة تشمييشوري اخلاصة

نيجريي

56  (D, S) الروبيان
مع الكرمية احلارة

39  (D, S) السملون
مسك السملون املشوي

42  (E, S) مسك االونايج املُدخن
مسك اونايج ، الفول األخرض ، مايونزي الرتيايك

35  (D, E) البيض
بيض ، بصل أخرض و كرمية حامضة

49  (E, S) مفاجأة مسك السملون
مزجي من األرز مع املايونزي الياباين ، سلطعون ، األعشاب البحرية ، 
التونة ، بذور المسسم ، السملون ملفوفة يف طبقة من مسك السملون 

املدخن ومغطاة باألفواكدو

48  (E, G, S, SE) بيزتا السويش
األرز املقيل املغىط بمسك التونة، رشاحئ أفواكدو سلطة والطحالب بالسلطعون



  مجيع األسعار بالريال القطريمجيع األسعار بالريال القطري

D: D: منتجات األلبانمنتجات األلبان  E:   E: البيضالبيض  G:   G: اجللوتنياجللوتني  N:   N: املكرساتاملكرسات  S:   S: املأكوالت البحريةاملأكوالت البحرية  SE:   SE: مسسممسسم  V:   V: نبايتنبايت    

حار خفيف حار متوسط حار جدًا

السلطانية

35  (E, S) الروبيان
روبيان بالثوم والكزبرة ، أرز سويش ، مطامط كرزية ، 

خيار، خس، بيض سملون ومايونزياللميون

55  (E, SE) حلم بقر الواغيو
رشاحئ حلم بقر الواغيو ، أرز سويش متبل بالهبارات اآلسيوية ، جفل أمحر ، 

سباخن، ذرة ، جزر ومايونزي اللميون

39  (E, S) السلطعون
السلطعون املقيل ، أرز سويش ، أفواكدو ، بصل أمحر ، لميون ، 

مطامط كرزية ومايونزياللميون

احللويات

55  (D, E, G) آيس كرمي الفانيليا املقيل مع موز مكرمل
أيس كرمي الفانيليا املقيل مع املوز املكرمل

34  (D, E, G) كعكة األناناس واليوزو
بسكويت األناناس مع طبقات اليوزو ومرىب األناناس مغىط باملارينج اإليطايل

39  (D, E, G) الفاجور
ساندويتش كوكزي حمشو دوليس دي ليتيش يقدم مع صلصة الشوكوالتة الداكنة

42 بودنغ شيا االستوائية 
بودنغ شيا حبليب جوز اهلند وكوكتيل الفواكه االستوائية

55  (D) نيجريي احللوي
أرز سويش جبوز اهلند ، مغىط بطبقة جييل التوت ، فواكه طازجة ، 

اكفيار التوت ، يقدم مع صلصة اليامسني بالشوكوالتة
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