
AED 30...............................................................................................أجنحة الدجاج
دجاج مقلي مع صوص باربيكيو وبطاطا حارة-

AED 30................................................................. (N) سمبوسة البطاطس البنجابية
سمبوسة البطاطس الحارة والبازالء الخضراء تقدم مع الكزبرة والصلصة النعناع والتمر الهندي-

AED 30...................................................................................................... فادا باو
بطاطا مومبيكار مقلية حارة وفادا بالزبدة تقدم مع الصلصة-

AED 35....................................................................................................طبق مازة
مزة عربية كالسيكية باردة وساخنة ، حمص ، متبل ، كبة لحم ، فطاير سبانخ وسمبوسك جبنة ، تقدم مع طحينة وخبز-
عربي

AED 30.......................................................................................كاليماري مقلي حار
كاليماري مقلي مع صوص السريراتشا-

قائمة الطعام

مقبالت

 

ساندويتش

لفائف البيض في كولكاتا
ر مع البيض والدجاج المبشور أو الخضار المتبلة يقدم مع صلصة النعناع وكاتشب الطماطم والبطاطا المقلية-

AED 25..................................................................................................الخضروات
AED 30..........................................................................................................دجاج

AED 30........................................................................................... لفائف دجاج تكا
دجاج تكا متبل بالتندوري ملفوف بصلصة النعناع ، كاتشومبر وبطاطا ماساال-

AED 30.......................................................................................................شاورما
شاورما دجاج مع مخلل وصوص ثوم مع بطاطا مقلية-

جميع األسعار بالدرهم شاملة 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم البلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

ال یوجد خصم مطبق على العروض الخاصة



MENU

الطباق الرئسية

 

الحلوى

 

AED 35......................................................................................................باو باجي
بطاطا مومبيكار مقلية حارة وفادا بالزبدة تقدم مع الصلصة-

AED 35.......................................................................................برجر كاجون مشوي
برجر لحم بقري أو دجاج متبل بالكاجن يقدم مع جبن ، بطاطا مقلية وسلطة كول سل-

(N)     حيدر أباد برياني
برياني حيدر أباد مع الدجاج ، لحم الضأن أو الخضار ، يقدم مع ريتا ، مخلل وباباد-

AED 40..................................................................................................الخضروات
AED 45..........................................................................................................دجاج
AED 50.................................................................................................. لحم الضأن

AED 45...................................................................................... (N)      دجاج بالزبدة
تكا دجاج تندوري مطبوخة بصلصة مخاني تقدم مع أرز-

AED 18........................................................................................ اختيار االيس كريم
فانيليا ، شوكوالتة ، فراولة -

AED 25.........................................................................................طبق فواكه طازجة
طبق فواكه موسمية مقطعة-

AED 25....................................................................................(N) شوكوالتة براوني.
براوني الشوكوالتة مع آيس كريم الفانيليا وصوص الكراميل-

AED 35.................................................................جالب جامون مع آيس كريم الفانيليا
جالب جامون يقدم مع ايس كريم الفانيليا-

جميع األسعار بالدرهم شاملة 10٪ رسوم خدمة و 7٪ رسوم البلدية و 5٪ ضريبة القيمة المضافة

ال یوجد خصم مطبق على العروض الخاصة




