
vegan + 
vegetarian

this is our vegan + vegetarian menu

it has been designed around the idea that 
meat free shouldn’t mean taste free

let us know what you think

@wagamamaqatar wagamama.com.qa



allergies and intolerances

if you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please let your server know before 
you order. they will be able to suggest the best dishes for you

our dishes are prepared in areas where allergenic ingredients are present. we cannot 
guarantee our dishes are 100% free of these ingredients

there are occasions in which our recipes change. it is always best to check with your 
server before ordering

fresh juices (vg)

01 | up-beet
beetroot, red pepper, cucumber. 
ginger. apple

02 | fruit juice 
apple. orange. passion fruit

03 | orange
its just orange juice

04 | carrot 
with fresh ginger 

06| nourishment juice
apple. mint. lemon

07 | clean green 
kiwi. avocado. apple 

08 | tropical 
mango. apple. orange

10 | blueberry spice 
with apple. carrot. fresh ginger 

11 | positive 
pineapple. lime. spinach. cucumber 
and apple 

14 | power 
spinach. apple. fresh ginger

regular 24  large 28

squeezed, pulped and poured fresh for you

soft drinks (vg)

708 | 7 up (free refill) 12

709 | diet 7 up 12

705 | pepsi (free refill) 12

706 | diet pepsi (free refill) 12

714 | mountain dew (free refill) 12

713 | mirinda (free refill) 12

711 | lemon ice tea  16

710 | peach ice tea 16

water
704/702 | sparkling        reg 12 large 18

715/ 716 | still water            reg 10 large 20

 

teas (vg)

782 | lemongrass and ginger  12

781 | flowering jasmine and lily  15

775 | yellow gold oolong 12

784 | moroccan mint         10



110 | bang bang cauliflower (v)                     16 
crispy, wok-fried cauliflower, coated in firecracker sauce. 
mixed with red and spring onions. garnished with fresh 
ginger and coriander

115 | mixed mushroom and panko 

aubergine steamed bao buns (v)              27  
two small, fluffy asian buns served with japanese 
mayonnaise and coriander

128 | salted caramel ice cream (v)    28 
served with caramelised sesame seeds and a chilli toffee + ginger sauce

142 | banana katsu (v)      30 
banana in crispy panko breadcrumbs, served with a scoop of salted 
caramel ice cream and a chilli toffee + ginger sauce

144 | chocolate layer cake (v)                    28 
layers of chocolate sponge, dark chocolate parfait and hazelnut cream, 
served with vanilla ice cream

131 | white chocolate 
and ginger cheesecake (v)                     28 
served with a chilli toffee + ginger sauce

59 | yakimeshi yasai|tofu (v)        45 
white rice. mangetout. carrot.red + spring onion. sweet potato.
butternut squash cucumber. shallots. fried egg. spicy paste

47 | yasai pad thai (v)       56 
rice noodles in an amai sauce with egg, beansprouts, 
leeks, chillies and red onion. garnished with fried 
shallots, peanuts, fresh herbs and lime

41 | yasai yaki soba (v)        55 
soba noodles with egg, peppers, beansprouts, white 
and spring onions. garnished with fried shallots, 
pickled ginger and sesame seeds

vegetarian
sides

mains

dessert

131

115

47

142

111 | vegetable tempura     22
tender stem broccoli, asparagus, red pepper and sweet potato in a light tempura batter. 
garnished with wakame and served with a sweet + sour dipping sauce

302 | miso soup and pickles (vg)  19 

303 | chillies (vg) 3 

304 | japanese pickles (vg) 5 

305 | tea-stained egg (v)                  6

extras



sides

11104 | edamame (vg) 29 
steamed edamame beans. served with salt or chilli garlic salt

11109 | raw salad (vg)  19 
mixed leaves, edamame beans, baby plum tomatoes, 
seaweed and pickled mooli, carrot and red onion. topped 
with fried shallots and finished with the wagamama house 
dressing

11115 | mixed mushroom and panko  
aubergine steamed bao buns (vg)  
two small, fluffy asian buns served with coriander.
the japanese mayonnaise has been removed to make this
dish suitable for a vegan diet

11110 | bang bang cauliflower (vg)                           
crispy cauliflower. firecracker sauce. red + spring onion. fresh ginger. coriander

11111 | vegetable tempura (vg)                                                         22
crispy fried tenderstem broccoli, red pepper, sweet potato + asparagus. wakame. sweet + 
sour dipping sauce

11116 | bao bun cauliflower (vg)                 22                                                         

mains

11104

vegan

(v) | vegetarian(vg) | vegan | contains nuts

55 

58

27

16

1751 l tofu raisukaree (vg)                                                                                         60              
mild + citrusy. coconut . mangetout . peppers . red + spring onion. sesame seeds.
chilli. fresh lime. white rice. coriander

1191 | tofu firecracker (vg)                                                                                         55
bold + fiery. mangetout. red + green peppers. onion. hot red chillies. fresh lime.
white rice. sesame seeds. shichimi 

1123 | kare burosu ramen (vg)  56 
shichimi-coated silken tofu and grilled mixed mushrooms on a bed 
of udon noodles in a curried vegetable broth. finished
with pea shoots, carrots, chilli and coriander

1138 | yasai itame (vg) 52 
rice noodles in a spicy green coconut and lemongrass
soup with tofu and vegetables. topped with stir-fried
beansprouts, red and spring onions, bok choi, peppers,
mushrooms and chilli. garnished with coriander
and fresh lime

11667 | hot yasai katsu curry (vg)                                                              49     
sweet potato, aubergine and butternut squash coated in crispy panko breadcrumbs,
covered in a hot katsu sauce. served with sticky  rice and a side salad. japanese pickles

1172 | yasai katsu curry (vg)                                   49 
sweet potato, aubergine and butternut squash coated in crispy panko breadcrumbs,
covered in an aromatic curry sauce. served with sticky white rice and a side salad

1147 | yasai pad thai (vg) 56 
rice noodles in an amai sauce with tofu, beansprouts, leeks, chilli, red and spring onions. 
garnished with fried shallots, peanuts, mint, coriander and fresh lime. the egg has been
removed from this dish to make it suitable for a vegan diet

1141 | yasai yaki soba (vg)              55 
noodles with mushrooms, peppers, beansprouts, white and spring onions,
garnished with fried shallots, pickled ginger and sesame seeds. the egg has been
removed and the soba noodles can be replaced with either udon and rice noodles
to make this dish suitable for a vegan diet

1163 | tofu harusame glass noodle salad (vg)

mixed with kale. edamame. adzuki beans. mangetout. blackened carrots. pea
shoots. fresh mint. fried shallots. spicy vinegar

1182 | kokoro shichimi tofu (vg)                          
white rice. kale. carrots. edamame beans. red onion, sweet potato. red + green peppers. 
teriyaki sauce. chili. coriander. fresh lime

1123



11122 | pink guava and 
passion fruit sorbet (vg) 28 
served with fresh mint

11123 | lemongrass and lime sorbet (vg) 28 
served with fresh mint

dessert

11122

(v) | vegetarian(vg) | vegan | contains nuts



نباتــي
خـضــــــري
+

هذه قائمتنا للمأكوالت النباتية

لقد تم إعدادها لتكون خالية من اللحوم وهذا ال 
يعني أنها خالية من المذاق والطعم

شاركنا رأيك

@wagamamaqatarwagamama.com.qa



عصير طازج )ن(

الحساسية وعدم المقدرة على هضم أطعمة معّينة
لو كنت تعاني حساسية من طعام معين  أو غير قادر على هضم أطعمة معّينة، ُيرجى إعالم النادل قبل طلب الطعام 
ليتمّكن من اقتراح أفضل األطباق لنوفر لكم طبقًا خاليًا من الغلوتين، لمزيد من المعلومات يرجى االستفسار لدى النادل

ُتحّضر أطباقنا في أماكن فيها مكّونات قد يعاني البعض حساسية منها. لذلك، ال يمكن أن نضمن أن تكون أطباقنا خالية 
تمامًا من هذه المكونات

في حين نسعى إلى التخّلص من األصداف والعظام الصغيرة في أطباقنا، هنالك فرصة ضئيلة أن يبقى بعض منها في الطبق  

الشاي )خ(

المياهالمشروبات الغازية )خ(

٠١ | أب-بيت
 شمندر، فلفل أحمر، خيار. زنجبيل. تفاح

٠٢ | فواكه
تفاح. برتقال باشن فروت 

٠٣ | برتقال
فقط عصير برتقال

٠٤ | جزر
مع الزنجبيل الطازج

٠٦ | نوريش - مينت
تفاح. نعناع. ليمون

 
٠٧ | الفواكه الخضراء 

كيوي، أفوكادو، تفاح
 

٠٨ | إستوائي 
مانجو، تفاح، برتقال

١٠ | التوت الالذع 
مع التفاح، الجزر، الزنجبيل الطازج

١١ | اإليجابي 
أناناس، ليمون، سبانخ، خيار، تفاح

١٤ | عصير الطاقة 
سبانخ، تفاح، زنجبيل طازج

٧٨٢ | عشبة الليمون والزنجبيل          ١٢

٧٨١ | زهرة الياسمين والزنبق           ١٥

٧٧5 | شاي أولونغ أصفر ذهبي          ١٢

٧٨٤  | شاي مغربي بالنعناع               ١0   

٧٠٨ | سفن أب )إعادة تعبئة مجانية(           ١٢

٧٠9 | دايت سفن أب             ١٢

٧٠5 | بيبسي )إعادة تعبئة مجانية(            ١٢

٧٠٦ | دايت بيبسي )إعادة تعبئة مجانية(            ١٢

٧١٤ | ماونتن ديو  )إعادة تعبئة مجانية(            ١٢

٧١٣ | ميرندا )إعادة تعبئة مجانية(            ١٢

٧١١ | شاي مثّلج بنكهة الليمون الحامض                  ١6

٧١٠ | شاي مثّلج بنكهة الدّراق            ١6

٧٠٢/٧٠٤ | مياه فّوارة            عادي ١٢   كبير     ١8

٧١5/ ٧١٦ ١ مياه معدنية                عادي ١0    كبير    ٢0

عــادي ٢4  كبير ٢8 

معصور، مع حبيبات وتم تحضيره طازج من أجلك



األطباق النباتية 

١١٠  | بانغ بانغ كوليفالور )ن( 
قرنبيط مقلي مقرمش مغطى بصلصة فايركراكر، مع

البصل األحمر واألخضر، مزّين بالكزبرة والزنجبيل الطازج

١١5  | كعك مطهو ومحشو بالفطر المشّكل
والباذنجان المغّطى بالبقسماط  )ن( 

مان مع المايونيز كعكتان آسيويتان صغيرتان، ُتقدَّ
الياباني والكزبرة

١١١  | تمبورا بالخضار )ن(                  
بروكلي، هليون، فلفل أحمر وبطاطس حلوة مع خليط من التمبورا.

مزين بالواكامي ويقدم مع صلصة حلو + حامض

59 | ياكيمشي ياساي | توفو )ن( 
أرز أبيض. بازالء. جزر احمر + بصل اخضر. بطاطس حلوة.

خيار القرع الجوز. كراث. بيض مقلي. صلصة الحار

٤٧  | ياساي باد تاي  
توفو وخضار مع نودلز األرّز في صلصة أماي مع البيض، وبراعم

الفاصولياء، والكراث، والفلفل الحار، والبصل األبيض واألحمر،
مزّين بالقفلوط المقلي، والفول السوداني، والنعناع،

والكزبرة، والليمون الحامض األخضر الطازج

٤١  | ياساي ياكي سوبا )ن(    
نودلز الحنطة السوداء )سوبا( مع البيض، فليفلة، براعم
الفاصولياء، بصل أبيض وأخضر، مزّين بالقفلوط المقلي،

والزنجبيل المخلل والسمسم

١٤٢  | بانانا كاتسو )ن(
م مع كرة من مثلجات الكراميل الممّلح والتوفي بالفلفل + صلصة الزنجبيل موز مغطى بالبقسماط، ُيقدَّ

١٣١  | تشيز كيك الشوكوال األبيض والزنجبيل )ن(   
كعكة طبقات الشوكوال االسفنجية، بارفيه الشوكوال الداكن مع كريما البندق،

م مع المثلجات بنكهة الفانيال ُتقدَّ

١٤٤  | كعكة طبقات الشوكوال )ن(    
نودلز الحنطة السوداء )سوبا( مع البيض، فليفلة، براعم الفاصولياء، بصل أبيض وأخضر، 

مزّين بالقفلوط المقلي، والزنجبيل المخلل والسمسم

١٢٨ | مثلجات الكراميل الممّلح )ن(    
مع السمسم بصلصة الكراميل والتوفي بالفلفل + صلصة الزنجبيل  

١٩ ٣٠٢  | حساء ميزو والمخّلالت )خ(     
٣٠٣  | التوابل )خ(        3
٣٠٤  | المخّلالت اليابانية )خ(        ٥
٣٠5  | بيضة منقوعة بالشاي والتوابل )ن(      6

30

 ٢8

 ٢8
  

 
  ٢8

١6

٢٧

٢٢

األطباق الجانبية 

األطباق الرئيسية النباتية  

الحلويات النباتية فقط 

األطباق اإلضافية النباتية

4٥

٥6

٥٥

)ن( نباتي )خ( خضروات 

١٤٢

٤٧

١١5

١٣١



األطباق الخضرية 

١١١٠٤  | إدامامي )خ( 
م مع الملح أوالملح بنكهة الفلفل والثوم حبوب اإلدامامي مطهوة على البخار، ُتقدَّ

١١١٠9   | سلطة الخضار النيئة  )خ( 
ورقيات مشّكلة، حبوب اإلدامامي، طماطم صغيرة، طحالب، فجل أبيض مخّلل، جزر، بصل أحمر 

مع القفلوط المقلي وصلصة واغاماما الخاصة

١١١١5   | كعك مطهو ومحشو بالفطر المشّكل
والباذنجان المغّطى بالبقسماط   )خ( 

مان مع الكزبرة.  لم نستخدم كعكتان آسيويتان صغيرتان، ُتقدَّ
المايونيز الياباني في هذه الوصفة لكي تناسب نظام

طعامكم الخضري

١١١١٠  | بانغ بانغ القرنبيط )خ(
قرنبيط مقرمش. صلصة الفاير كراكير. بصل أحمر + اخضر. زنجبيل طازج. كزبرة                         ١٠

١١١١١   | تمبورا الخضار   )خ( 
جذور البروكولي الطرية، هليون، فلفل أحمر، بطاطس حلوة في

م مع الصلصة الحلوة والحامضة للتغميس تمبورا خفيفة، مزّينة بالواكامي وُتقدَّ

١١١١٦ | قرنبيط باو بون )خ(                            
 

١١٧5١ | توفو ريسوكي )خ(                                                                                     60 
كاري خفيف + حامض. جوزة الهند . بازالء. فلفل . بصل أحمر + أخضر، بذور السمسم ، حر، ليمون

طازج، أرز أبيض. كزبرة

١١9١ | توفو فاير كراكير )خ(                                                                                  ٥٥
حار + مشتعل. بازالء. فلفل أحمر + أخضر. بصل. فلفل أحمر حار. ليمون طازج.

أرز أبيض. حبوب السمسم. شيشيمي

١١٢٣  | كاري بوروزو رامين  )خ( 
م مع الملح حبوب اإلدامامي مطهوة على البخار، ُتقدَّ

أوالملح بنكهة الفلفل والثوم

١١٣٨ | ياساي ايتامي )خ( 
نودلز األرّز في حساء عشبة الليمون وجوز الهند مع التوابل، مع التوفو والخضار، وبراعم الفاصولياء

المقالة، والبصل األحمر واألخضر، بوك شوي، فليفلة، فطر وفلفل أحمر، مزّين بالكزبرة
والليمون الحامض األخضر الطازج

١١٦٦٧ | ياساي كاتسو كاري حار )خ(             
بطاطس حلوة، باذنجان، جوز االسكواش مع فتات خبز بانكو المقرمشة مغطاة بصلصة

الكاري الحارة تقدم مع أرز لزج وسلطة جانبية، مخلل ياباني

١١٧٢ | ياساي كاتسو بالكاري  )خ( 
بطاطس حلوة، باذنجان ويقطين مغطى بالبقسماط المقرمش

م مع األرّز األبيض وسلطة جانبية في صلصة الكاري، ُيقدَّ

١١٤٧  | ياساي باد تاي )خ( 
توفو وخضار مع نودلز األرّز في صلصة أماي مع البيض، وبراعم

الفاصولياء، والكراث، والفلفل الحار، والبصل األبيض واألحمر،
مزّين بالقفلوط المقلي، والفول السوداني، والنعناع،

والكزبرة، والليمون الحامض األخضر الطازج

١١٤١  | ياساي ياكي سوبا )خ( 
نودلز الحنطة السوداء )سوبا( مع البيض، فليفلة، براعم
الفاصولياء، بصل أبيض وأخضر، مزّين بالقفلوط المقلي، 

والزنجبيل المخلل والسمسم

١١٦٣ | سلطة النودلز هاروسامي مع التوفو  )خ( 
نودلز شفاف مع الكالي، إدامامي، بازالء، توفو جزر مع الصلصة السوداء، أوراق البازالء، مع النعناع الطازج 

والقفلوط المقلي وصلصة الخل الحارة

١١٨٢ | كوكورو شيشيمي توفو )خ(                       ٥٥
أرز أبيض. سبانخ صغيرة. جزر. ادامامي. بصل أحمر. بطاطس حلوة. فلفل أحمر + أخضر.

صلصة الترياكي. فلفل حار. كزبرة. ليمون طازج
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١١١٢٢  | مثلجات الغوافا والباشن فروت الزهرية )خ( 
م مع النعناع الطازج ُتقدَّ

١١١٢٣ | مثلجات عشبة الليمون
         والليمون الحامض األخضر  )خ( 

م مع النعناع الطازج ُتقدَّ

٢8

٢8

الحلويات

١١١٢٢


