
TOASTS
ARTISAN SOURDOUGH

SMASH IT - REDUX V (2,4)
Smashed avocado and cherry tomatoes topped with pickled red onions and garnished with
micro herbs, black sesame & basil seeds  49
Add poached egg   10

SMOKIN' SQUEEZE GFO (2,4,6)
Cream cheese and your choice of either smoked salmon or turkey, served on toasted
sourdough garnished with black sesame, chives, and dill served with a side of rainbow slaw  65 

HONEY WE'RE ALL NUTS!  V/GFO (3,4,10)
Homemade mixed nut butter with caramelised banana, blueberries, coconut flakes, glazed
with honey & cinnamon  59

AÇAÍ YOU BABY VG/GF (3)
Organic açai pulp, banana, homemade granola & blueberries  49

CHEAT DAY VG/GF (3) 
Coconut pulp, banana, homemade nut butter, cacao nibs, dates & homemade granola   49

BOWLS

pancakes & KISSES
SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS V/GF (3)
Gluten-free & vegan protein pancakes served with Blue Spirulina Vanilla Whip (vegan) whip,
homemade hazelnut spread & fresh berries  60

FRENCH TOUCH V/GFO (3,4,5)
Caramelised French toast topped with mixed berry compote, Blue Spirulina Vanilla Whip
(vegan), drizzled with toasted walnuts and pistachios, and served with a side of maple syrup   65

HOUSE SALAD/WRAP  VG (2,4)
Kale & spinach, quinoa, roasted sweet potato, beetroot, red onion, broccoli, cherry tomatoes &
smashed avocado, topped with sesame seeds with a dressing of your choice  49
Add salmon 15 or shredded or grilled chicken  10

(TAHINI, SATAY, PESTO, HONEY MUSTARD, JALAPEÑO SOUR CREAM, VINAIGRETTE)

BOHEMIAN WRAPSODY (4,11)
Shredded chicken wrap with avocado, red onion, spinach, cream cheese, piquillo peppers, chili
tomato chutney and a side of fries  65

WRAPADILLA (3,4,11)
A juicy quesadilla loaded with shredded chicken, black beans, red onion, piquillo peppers,
mushrooms, spinach, sweet corn, melted gouda cheese, guacamole, jalapeño sour cream,
lime, cilantro & a side of pico de gallo  60

WHITE HOUSE SPECIAL (4,5,11)
Mexican-style burrito, cheesy scramble, guacamole, black beans, sweetcorn, red jalapeño,
sour cream, & tomato sauce with a sprinkle of satay sauce 49
Add shredded chicken 15

SHARING IS DARING
CHAPO'S NACHOS V/GF (2,3,11)
GF nachos with vegan chili, guacamole, gouda cheese, pomegranate seeds, jalapeño sour
cream and a side of pico de gallo and extra sour cream  49 single / 68 standard
Add shredded chicken 10 single / 15 standard

QUESADILLA SPREAD GF (3,11) 
A tray of yummy Mexican spiced quesadillas filled with Gouda, red piquillo peppers, onion,
shredded chicken & micro herbs on corn tortillas served with jalapeño sour cream &
guacamole and pico de gallo  49 single / 68  standard

LARGE HOUSE SALAD VG (2,4)
Kale & spinach, quinoa, roasted sweet potato, beetroot, red onion, broccoli, cherry tomatoes &
smashed avocado, topped with sesame seeds with a dressing of your choice  69
Add salmon 20 or shredded or grilled chicken  10

EASTERN PROMISES (2,3,4)
Fresh hummus, toasted chickpeas, pine nuts, ground spiced beef with mixed herbs & pita  65 

*EXCLUSIVE TO THIS LOCATION

TIJUANA CHALUPAS  GF (11)
Crispy corn chalupas topped with shredded chicken, guacamole, sautéed red peppers &
onions, feta cheese, black bean paste, cilantro and pickled onions. 
Served with sour cream, a side of pico de gallo & lime  40 single / 69 standard

 
THE GAME CHANGER VG (2,4)
“Beyond Meat” burger, caramelised onion, tomato salsa, vegan cheese, avocado, micro herbs,
topped with sesame seeds  and pistachios, with a side of fries, rainbow slaw
& beetroot hummus  79

CORNFLAKE CHICK  (2,4,11)
A cornflake crumb makes this chicken burger extra crunchy! Loaded with smashed avocado,
rainbow cabbage slaw, rich melted cheddar cheese, grilled tomato & dijon honey mustard
dressing on a toasted brioche bun with a side of steak fries  69

LOADED BURGER (4,11)
Taking things to the next level with everything you’ll ever need to put inside a bun. Two juicy
beef patties, loaded with caramelised onions, portobello mushrooms, mesclun, swiss cheese &
sriracha mayonnaise on a toasted brioche with  steak fries 75 

ALL DAY Brunch 'MAGIC'

SALADS & WRAPS

LITTLE HUSTLERS

PASTA & BALLS  (4,11)
Freshly cooked buttered penne pasta and juicy chicken meatballs cooked in a light tomato
sauce or white sauce. Served with grated cheddar cheese  50

ROCKSTAR NUGGETS  (4)
Star-shaped homemade chicken nuggets, served with a side of fries 50

MAC & CHEESE (4,11)
Creamy, cheesy and with a crunchy gratin layer finished in the oven. 
The ultimate comfort food! 50 (adult serving 60)

(KIDS)

HEALTH FOOD · UPGRADED · UNCOMPROMISED

VG= VEGAN
V= VEGETARIAN

GF= GLUTEN-FREE

HONEY MUSTARD V/GF (8)
SATAY VG/GF (10,14)
TAHINI VG/GF (2,14)

JALAPEÑO SOUR CREAM V/GF (2,11)
PESTO V/GF

VINAIGRETTE VG

extra DRESSINGS 8QR

HOMEMADE GRANOLA 15 VG/GF

MAPLE SYRUP, HONEY OR AGAVE 10 V/GF

 VEGAN OR WHEY PROTEIN 10 VG/GF

HOMEMADE NUT BUTTER 15 VG/GF (3,10)
(ROASTED ALMOND, CASHEW & HAZELNUT)

BLUE SPIRULINA WHIP 12 VG/GF

FRESH BERRIES 15 VG/GF

SWEET UPGRADES

EXTRA EGG 12 (5)
AVOCADO 20 V/GF 

SMASHED AVOCADO 20 V/GF 
GUACAMOLE 20 V/GF (2)
 FETA CHEESE 20 V/GF

GRILLED HALLOUMI 25 V/GF (11)
SHREDDED CHICKEN 15 GF

TURKEY BACON 25 GF
SMOKED SALMON 45 GF (6)

SWEET POTATO RÖSTI 20 V/GF (5)
HOUSE FRIES 20 V/GF

SAVOURY UPGRADES

Upgrades &

Dressings
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Follow us on the gram
@hustlenflowdoha Eat better, 

Not less. DELICIOUS DESSERTS
ASK ABOUT OUR FRESH HOMEMADE DESSERTS, UPDATED WEEKLY....

BANOFFEE CHEESE CAKE (2,4, 11) 35
HOMEMADE BERRY CHEESE CAKE (2,4, 11) 35
HOME MADE KETO SNICKERS BAR (3) 22

*EXCLUSIVE TO THIS LOCATION

*EXCLUSIVE TO THIS LOCATION



اسأل الموظف عن قائمة الحلويات

HEALTH FOOD · UPGRADED · UNCOMPROMISEDنهاية سعيدة؟

SAN PEDRO · GIBRALTAR · marbella · BENAHAVIS · DOHA · RIYADH

Follow us on the gram
@hustlenflowdoha

توست

باولز

بانكيكس اند كيسز 

 ليتل هاسلر
 

باستا & بولز (4,11)
باستا بيني بالزبدة الطازجة مع كرات الدجاج الطرية، مطبوخة بصلصة الطماطم الخفيفة، تقدم مع جبنة شيدر مبشورة   50   

روك ستار ناقتس (4)
نقتس الدجاج الطازج عىل شكل النجمة، يقدم مع البطاطا المقلية                                                                             50            

ماك & تشيز (4,11)
طبقات من الجبن الشهي مع المعكرونة، مطهو في الفرن                                                                                       50

ماك & تشيز (للبالغين)                                                                                                                                    60
 

(لالطفال)

الساور دو الحرفية 

VG/GF (3) آساي يو بيبي
وعاء أساي عضوي، يعلوه الجرانوال مع الموز والتوت البري                                                                                             49

 
VG/GF (3) تشيت داى

وعاء جوز الهند والموز، ُمحىل بالتمر الطازج، يعلوه زبدة الجوز وحبيبات الكاكاو والجرانوال                                                  49 

V (2,4) سماش ات
توست األفوكادو المهروسة يُزيُنها مخلل البصل األحمر والطماطم الكرزية وقليل من السمسم األسود وبذور الريحان          49

 أضف البيض المسلوق                                                                                                                                           10
 

GFO (2,4,6) سموكن سكويز ج ف او
توست الجبنة الكريمية المقدمة عىل خبز الساور دو بالخميرة الطبيعية، مع اختيارك من (السلمون المدخن أو الديك الرومي)   65 

يزينها السمسم األسود والثوم المعمر والشبت تقدم مع سلطة رينبو سلو
 

 V/GFO (3,4,10) َهني وي آر أولنتس 
توست زبدة الجوز الطازج المحضر في مطبخنا، مع الموز المكرمل والتوت ونكهة من جوز الهند والقرفة ومحاله بالعسل         59

 
 

 V/GF (3) سويت دريمز ار ميد اوف ذس
بانكيك البرورتين النباتي - خالي من الجلوتين- مع طبقة من زبدة البندق، يقدم مع مخفوق السبيرولينا بنكهة الفانيال        60

والتوت الطازج

 
 

V/GFO (3,4,5) فرينش توج 
التوست الفرنسي المكرمل مغطى بكومبوت التوت المشكل، مع مزيج من سبرولينا الفانيال النباتي                              65  

يعلوه الجوز المحمص والفستق، ومحىل بشراب القيقب الطبيعي 

* حصري لهذا الموقع

VG= VEGAN
V= VEGETARIAN
GF= GLUTEN-FREE

دريسنغ اضافي8

سويت اب غريد 

سايڤوري اب غريدز 

اب غريد &

 دريسنغ 

 V/GF (8) الخردل بالعسل 
VG/GF (10,14) صلصة الساتيه

VG/GF (2,14) الطحينية

 V/GF (2,11) كريمة الهالبينو الحامضة

 V/GF بيستو

VG فينيغرت

 15 VG/GF غرانوال عىل طريقتنا

 10 V/GF مايبل سيروب

10 VG/GF بروتين نباتي أو بروتين مصل اللب

15 VG/GF (3,10)  زبدة البندق محلية الصنع

 (لوز محمص ، كاجو ، بندق)

12 VG/GF  سبرولينا زرقاء 

 15 VG/GF توت طازج 

 بيض اضافي (5) 12
 20 V/GF افوكادو 

 20 V/GF افوكادو مهروس
20 V/GF (2) جواكامولي

20 V/GF جبنة فيتا
25 V/GF (11) حلوم مشوي 

15 GF دجاج مبشور

25 GF تركي بيكون

45 GF (6) سالمون مدخن

20 V/GF (5) روستي البطاطا الحلوة

 20 V/GF بطاطا مقلية 

Eat better,
Not less.

أوول داي برانش ماجيك
 

تيجوانا شالوباس (11) 
شالوبا الذرة المقرمشة المغطاة بالدجاج المبشور، مع الجواكامولي وخلطة الفاصوليا السوداء، مع مخلل البصل وجبن الفيتا    

تقدم مع الكريمة الحامضة، وبيكو دي جالو والليمون                                                                    قطعة واحدة 40/ قطعتان 69

 VG (2,4) ذا قيم شينجر
برجر بايوند اللحم مع البصل المكرمل واألفوكادو والطماط، ونكهة مختلفة من الجبنة النباتية المضافه إليه. يقدم مع البطاطا    79

المقلية وسلطة رينبو سلو وحمص الشمندر

 
كورنفليك تشيك (2,4,11)

برجر الدجاج بخبز البريوش المحمص٬ محشو باألفوكادو المهروس وسلطة الكرنب وجبن الشيدر الذائب والطماطم المشوي     

 مع صوص الخردل بالعسل٬ يقدم مع البطاطا المقلية                                                                                                          69
 

لودد برجر (4,11)
قطعتان من اللحم البقري اللذيذ، محشو بالبصل المكرمل، فطر بورتوبيللو، ميسكلون مع جبنة سويسرية ومايونيز السريراتشا

ويقدم عىل خبز البريوش المحمص                                                                                                                                    75

 
 

ساالد & راپس

  VG (2,4) هاوس سالد/ راب 
سلطة الكينوا مع الكيل والسبانخ، مع نكهات مختلفة من الخضار الطازجة: البطاطا الحلوة، الشمندر، البصل األحمر، البروكلي، 

 طماطم كرزية واألفوكادو المهروس ،المغطى ببذور السمسم مع صلصة من اختيارك .                                                       49
 أضف السلمون 15 أو الدجاج 10 

 
(طحينة- ساتاي – بيستو - مسترد العسل – هالبينو بالكريمة الحامضة- فينيجريت)

 
 بوهيميان رابسودي (4,11)

راب الدجاج مع األفوكادو بصلصة الطماطم الحارة، ُمضاف إليه السبانخ، البصل األحمر، فلفل بيكولو، والجبنة الكريمية      65

 يقدم مع البطاطا المقلية
 

راپاديال (3,4,11) 
 كاساديا طرية بالدجاج المتبل مع الجواكامولي والجبن، مضاف لها الفاصوليا السوداء والبصل األحمر ،وفلفل                    60 

 بيكولو، مع المشروم، الذرة الحلوة وبعض من السبانخ

 V/GF (2,3,11) تشاپوز ناتشوز 
ناتشوز مطبخنا الخاص يقدم مع الفلفل الحار، وخليط الجواكامولي، وجبنة جودا، وقليل من معجون الهاالبينو 

وصلصة جان بيكو  دي جالو                                                                                                                                        68 / 49

أضف الدجاج المبشور  10 / 15

 
GF (3,11) كويساديال سبريد

صينيةكاساديال الدجاج المكسيكية اللذيذة المحشوة بجبنة جودا والفلفل األحمر والبصل مع القليل من األعشاب    68 / 49 

تقدم عىل خبز التورتيال مع قشدة الهالبينو الحامضة والجواكامولي

 
 VG (2,4) الرج هاوس ساالد 

سلطة الكينوا مع الكيل والسبانخ، مع نكهات مختلفة من الخضار الطازجة: البطاطا الحلوة، الشمندر، البصل األحمر،       69  

البروكلي، طماطم كرزية واألفوكادو المهروس المغطى بالسمسم مع صلصة من اختيارك: طحينة- ساتاي – بيستو

 مسترد  العسل - هالبينو بالكريمة الحامضة- فينيجريت 
اضف السلمون 20 أو الدجاج  10

ايسترن بروميس (2,3,4)
حمص طازج مع حمص محمص، صنوبر، لحم بقري مفروم مع األعشاب ويقدم مع خبز البيتا                                        65

 
 

شيرينق إيز ديرينغ

ديلشز ديزرتس

ً اسأل عن الطبق المصنوع محلياً لدينا.. يتغير اسبوعيا

بنوفي تشيزكيك  (2,4, 11)                                                                                                                                    35

بيري تشيزكيك (2,4, 11)                                                                                                                                       35

كيتو سنيكرز بار (3)                                                                                                                                              22


