


LUNCH  TO 
LOUNGE 

S P I C E S  B O W L S  &  R O L L S 
Chicken Madras (D) (N) BD 7.400
Madras curry spiced chicken breast, mozzarella, avocado, 
cucumber, cherry tomato, spinach khichdi

Sesame Prawn and Kale Tempura (D) (S) (N) (G)  BD 7.400
Tiger Prawns, white sesame, sweet mango, avocado, 
crispy kale, beetroot poriyal,coconut rice

Chicken Kathi Roll (D) (G)  (E)        BD 5.250
Skewered chicken, tossed with peppers and mustard sauce, 
wrapped in a paratha bread   

Paneer Kathi Roll (V) (D) (G)           BD 5.250
Char grilled cottage cheese, tossed with peppers, tomato 
and mint sauce, wrapped in a paratha bread  

S H A R I N G  B I T E S 
Vegetable Samosa (V) (D) (G) (N)         BD 6.250
Deep fried pastry, stu�ed with potato, green peas and cashewnut 

Mix Vegtable Bhajias (V) (D) (G)          BD 6.250
Onion bhaji, cauli�ower kempu, spinach pakoda, mint chutney 
tamarind chutney 

Hara Bhara Kebab (V) (D) (G) (N)          BD 6.250
Fried spinach patties, potato, green peas and fresh cilantro 

Amritshari Fish Finger (S) (D) (G)        BD 12.500
Fresh Hammour, marinated with carrom seeds and chilies 

Spices Vegetarian Kebab Platter (V) (D) (G) (N) BD 9.500
Paneer tikka, chargrilled broccoli, tandoori mushroom, 
cauli�ower koliwada, tomato chutney, mint chutney

Spices Non-Veg Kebab Platter (S) (D) (N) BD 10.500
Chicken tikka, fish tikka , garlic prawns, lamb chops, 
mint chutney, tamarind chutney 

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT



A-LA-CARTE
MENU

S O U P S
Sweet Corn Raab (D) BD 2.500
Corn fritter, ginger, cilantro, chili oil

Chicken Yakhni (D) (G) (N) BD 2.500
Chicken broth, almond �akes, sa�ron, fresh cilantro 

S M A L L  P L AT E S
Chargrilled Paneer and Pickled Onion Salad (V) (D)     BD 3.200  
Mixed green leaves, grilled cottage cheese ,vinegar onion, 
avocado, walnut, and mint and yoghurt dressing

Chicken Tikka Salad (D) BD 3.200
Tandoor chicken tikka, mixed lettuce ,cucumber, tomato, 
raw mango tossed in a honey mustard dressing

K E B A B
Cauli�ower Koliwada (G) (D) (N) BD 5.250
Spice coated fried cauli�ower, curd rice mousse, peanut thecha, curry leaves

Tandoori Lamb Champ (D) (signature) BD 7.400
Overnight marinated lamb chops, mint, and yoghurt sauce, 
smoked tomato chutney

Tandoori Chicken Tikka (D)                          BD 6.250                                                                                         
Succulent boneless chicken leg, marinated in yoghurt,
ginger, garlic and spices 

Methi Fish Tikka (D) (S) BD 7.400
Char broil hammour, mustard sauce, fermented chili sauce, 
dried fenugreek leaves
 Guntur Chilli Shrimp (S) (D) BD 8.500
Tiger shrimp marinated with guntur chili and spices, mint chutney

Walnut Paneer (V) (D) (N) (signature) BD 7.400
Cottage cheese steak, raw mango relish, walnut, tamarind gel

Achari Broccoli (V) (D)  BD 5.250
Broccoli �orets, mustard dijon, pickled spices, coriander and mint sauce
 Bharwan Kumbh (V) (N) (D)                          BD 5.250
Fresh mushroom stu�ed with spiced cottage cheese 
and spinach, grilled in the tandoor

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Seafood, E - Eggs, D - Dairy
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT



M A I N  C O U R S E S

Lamb Shank Nihari (D) (G) (signature) BD 8.500
Rose, cilantro, mint, young garlic chutney, garlic naan

Mutton Bunny (D) (G)                                         BD 6.250
Slow cooked mutton curry served in sour dough bread

Lamb Vindaloo (D)                                               BD 7.400                                                                                                                         
Lamb leg, malt vinegar, fermented chili paste, roasted potatoes, plain naan 

Chicken Tikka Masala (D) (G) (N) BD 6.250
Spring chicken with onion, tomato, ginger, and green chilies, churchur paratha

Butter Chicken (D) (G) (N) BD 6.250
Red pepper makhani, chargrilled chicken, butter, fresh cream, butter naan

Fish Moilee (N) (S)                                                BD 8.500                                                                                                                           
Fresh hammour, curry leaves tempered coconut stew, coconut rice

Chettinad Prawns (D) (G) (S) BD 9.400                                                                                                                       
Tiger prawns, Chettinad spice, fresh cilantro, curry leaves, garlic naan

Lobster Masala (D) (G) (N) (S)  (signature) BD 11.500                                                                                                               
Chargrilled lobster, onion, tomato, cashew nuts, churchur naan

Paneer Pasanda (V) (D) (G) (N) ) (signature)       BD 7.400
Green peas stu�ed cottage cheese, rich pasanda gravy, 
garlic panko, paneer kulcha

Spring Kofta and Spinach (V) (D) (G) BD 5.250
Creamy spinach gravy, cottage cheese & seasonal 
vegetable dumpling, garlic naan 

Aloo Gobi (V) (D) (G) BD 5.250                                                                                                                      
Potatoes and cauli�ower cooked with cumin, green chilies, ginger
and ground spices, tandoori kulcha 

Smoked Aubergine Bharta (V) (D) (G) (signature) BD 5.250                                                                                    
Smokey eggplant mash, asafoetida, fresh cilantro, onion kulcha

B I R YA N I  
Lamb Biryani (D) (G) (signature)                             BD 7.400                                                                                        
Lamb and rice cooked with caramelized onion, yoghurt, 
sa�ron, herbs and spices

Chicken Biryani (D) (G) BD 6.250                                                                                            
Deboned chicken leg and rice cooked together with onion, 
yoghurt, herbs and spices

Vegetable Biryani (V) (D) (G) BD 5.250                                                                                
Seasonal vegetables and rice cooked with fresh herbs

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT



S I D E S  &  B R E A D S  
 
Tadke Wali Dal (V) (D) BD 3.250                                                                                                                         
Yellow and red lentils cooked with onion, tomato, tempered 
with cumin seeds, dry red chili and asafoetida

Spices Dal Makhani (V) (D) (signature)  BD 3.750                                                                                           
Slow cooked black lentils, simmered in tomatoes, cream and butter 

Tandoori Roti (V) (D) (G)  BD 1.000                                                                                                                         
Plain, butter

Tandoori Naan (V) (D) (G)  BD 1.000                                                                                                                  
Plain naan, butter, garlic, cheese 

Paratha (V) (D) (G) BD 1.000                                                                                                                                 
Lachha, pudina 

Stu�ed Kulcha (D) (G) BD 1.000                                                                                                                      
Potato, onion or paneer
 
Coconut Rice (V) (D) (N) BD 1.000
Rice prepared with coconut and dry whole spices
 
Steamed Rice (V) BD 1.000                                                                                                                              
Basmati rice �avored with green cardamom
 
Cucumber Raita (V) (D) BD 1.000

D E S S E R T   

Mango Falooda (V) (D) (N) BD 3.250                                                                                                                          
Vermicelli, basil seeds, condensed milk, pistachio

Gulkand Gulab Jamun (V) (D) (G) (N)          BD 3.250                                                                                         
Golden fried cottage cheese dumpling steeped in sugar syrup
served with fried ice cream 

Za�rani Rasmalai (V) (D) (N)                       BD 3.250                                                                                                   
Flattened milk dumpling, soaked in clotted cream, �avored 
with sa�ron and cardamom   
Gajar Halwa (V) (D) (N)                                    BD 3.250                                                                                                    
Thick pudding made of ground carrot, cooked in milk, and nuts 

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.

All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT



All prices are inclusive of 10% service charge, 5% Govt. levy and 10% VAT

Singha BD 3.000
Heineken  BD 5.000
Amstel Light  BD 5.000
Kronenbourg BD 3.000
Corona Extra BD 4.250 
DAB Diät Pils BD 3.500
Guinness Stout BD 7.500 
Birrifico Angelo Poretti No 4  BD 3.500
Stowford Press Medium Dry Cider BD 4.500

B E E R
BOTTLED

Carlsberg BD 4.750
Stella Artois BD 6.000 
Kronenbourg BD 4.000
San Miguel Light BD 4.000
Radeberger Pilsner BD 5.000
Schö�erhofer Hefeweizen BD 5.000

DRAUGHT

Hedges & Butler BD 3.000
Hendrick’s BD 4.500
Edinburgh Original BD 3.000
London Hill London Dry BD 3.000

Hedges & Butler Dark BD 3.000
Hedges & Butler White  BD 3.000
Sailor Jerry Spiced BD 3.000
Angostura 5 Years Superior Gold BD 4.000

Hedges & Butler  BD 3.000
Grey Goose BD 9.000
J2 Premium BD 4.500
Svedka Blue Raspberry  BD 3.000
Zubrowka Bison Grass Flavored BD 3.000

G I N

VODKA

RUM

San Jose Gold BD 3.000
San Jose Silver BD 3.000
Rooster Rojo Blanco BD 3.000
Rooster Rojo Reposado BD 3.500

T E Q U I L A

Vodka Ice Lemon V.K. BD 4.000
Vodka Strawberry & Lime V.K. BD 4.000

Jack Daniels BD 6.000 
Ezra Brooks Black Label BD 3.000P R E M I X E D  C O C K T A I L

V O D K A  D R I N K  B O T T L E

Mojito  BD 4.000
Mai Tai BD 4.000
Martini BD 4.000
Negroni BD 4.000
Manhattan BD 4.000
Pina Colada  BD 4.000
Bloody Mary  BD 4.000
Cosmopolitan BD 4.000
Old Fashioned  BD 4.000
Tequila Sunrise BD 4.000
Singapore Sling BD 4.000
Classic Margarita BD 4.000

C L A S S I C  C O C K T A I L S

B O U R B O N

Meukow V.S. BD 4.000
Meukow V.S.O.P. BD 5.000

BRANDY

R U M

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve 
you. Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.

BEVERAGE
MENU



Hedges & Butler Blended Scotch BD 3.000
Grant’s Triple Wood BD 3.000
Johnnie Walker Red BD 4.000
Whyte & Mackay Special BD 3.000

W H I S K E Y  B L E N D E D

Tullamore Dew Irish BD 3.000
Glenfiddich 12 Years BD 6.000 
Johnnie Walker Black BD 7.000
Chivas Regal 12 Years BD 6.000
Glenfiddich Solera 15 Years BD 7.000 
Monkey Shoulder Triple Malt BD 4.000

P R E M I U M  W H I S K E Y

Vinci Sambuca BD 3.000
Drambuie Whisky Liqueur BD 3.000
Casa D’emilia Limoncello BD 3.000
De Kuyper Amaretto Di Cupera BD 3.000

D I G E S T I V E

Jungfrau BD 3.000 
Wild Africa Cream BD 3.000 
Fireball Cinnamon Whisky BD 3.000
Merrys Original Irish Cream BD 3.000 

S H O OT E R

SPARKLING WINE
Barone Montalto Premiere Cuvée  BD 4.000

WHITE WINE  
Hardys VR Chardonnay  BD 4.250 
Canyon Road Pinot Grigio  BD 4.000 
Vina Chocalan Inspira 
Sauvignon Blanc BD 4.000

ROSÉ WINE
Canyon Road White Zinfandel  BD 4.000

RED WINE
Canyon Road Pinot Noir  BD 4.000 
Hardys VR Cabernet Sauvignon  BD 4.250 
Vina Chocalan Inspira
Merlot Reserve  BD 4.500

W I N E  B Y  G L A S S  

Orange  BD 2.500 
Watermelon  BD 2.500
Lemon & Mint  BD 2.500

J U I C E

Perrier 330 Ml BD 2.500
Perrier 750 Ml BD 4.500
Aquapana 0.5 L BD 2.000
Aquapana 1 L BD 3.000
Aquafina 750 Ml BD 2.000

WAT E R

Pepsi BD 2.000
Diet Pepsi BD 2.000
7Up BD 2.000
Mirinda Orange BD 2.000
Mirinda Citrus BD 2.000
Evervess Club Soda  BD 2.000
Ginger Ale BD 2.000
Tonic Water   BD 2.000
Lemon Ice Tea BD 2.000
Peach Ice Tea BD 2.000
Energy Drink BD 2.500

S O F T  D R I N K S

Sunshine BD 2.500 
Cinderella BD 2.500
Virgin Apple Mojito  BD 2.500

M O C K TA I L S



تناول الغداء 
في الردهة

أطباق البهارات واللفائف 

 BD 7.400 دجاج مدراس (يحتوي على مشتقات الحليب و المكسرات ) 
صدور دجاد متبلة بالكاري ميدراس ، خيار، طماطم كرزية، سبانخ خيشدي

 BD 7.400 جمبري بالسمسم و الكيل تمبورا  
(يحتوي على مشتقات الحليب وفول الصويا والمكسرات والجلوتين)

جمبري تايجر، سمسم أبيض، مانجو حلو، أفوكادو ،كرنب مقرمش ، جذر الشمندر، أرز جوز الهند

 BD 5.250  دجاج كاثي رول (يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين والبيض) 
دجاج مقلي بالفلفل و صوص الخردل، ملفوفة في خبز براتا

 BD 5.250 رول نانير كاثي ( يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين) 
جبنة قريش مشوية ، توست وفلفل  وطماطم صلصة النعناع ملفوفة في خبز براتا

مشاركة الوجبات

سمبوسة خضار 
 BD 6.250 (يحتوي على الخضار ومشتقات الحليب والجلوتين والمكسرات) 

عجينة مقلية ومحشوة بالبطاطا والبازالء والكاجو

 BD 6.250 خضار باجياس مشكل (يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين) 
باجي البصل والقرنبيط الكمبو والسبانخ والصلصة بالنعناع صلصة التمر الهندي

 BD 6.250 حارة بهارا كباب  
(يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين والمكسرات)

شرائح سبانخ مقلية ، بطاطا ، بازالء خضراء وكزبرة طازجة

 BD 12.500 أمريتساري فيش فنجر (يحتوب على مشتقات الحليب والحلوتين) 
هامور طازج متبل ببذور الكاروم والفلفل الحار

 BD 9.500 طبق كباب نباتي متبل  
(يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين والمكسرات)

بانير تكا ، بروكلي مشوي، شروم تندوري ، قرنبيط كوليوادا ، 
صلصة الطماطم ، صلصة النعناع

 BD 10.500 طبق كباب متبل غير نباتية  
(صغير) (يحتوي على مشتقات الحليب والمكسرات)

تكا دجاج ، تكا سمك ، بالثوم ، ريش ضأن ، صلصة النعناع ، صلصة التمر الهندي

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب
VAT %10 جميع ا¸سعار تشمل 10% ضريبة خدمة 5% ضريبة حكومية و

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. 
من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



القائمة 
االنتقائية

الحساء
 BD 2.500 راب ذرة حلوة (يحتوي على مشتقات الحليب) 

فطيرة الذرة والزنجبيل والكزبرة وزيت الفلفل الحار

 BD 2.500 يخني الدجاج (يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين والمكسرات) 
مرق دجاج ، رقائق لوز  ، زعفران ، كزبرة طازجة

أطباق صغيرة 
 BD 3.200 سلطة البانير المشوي ومخلل البصل  

(يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب)
أوراق خضراء مشكلة ، جبنة قريش مشوية ، خل بصل ، ا¸فوكادو والجوز والنعناع واللبن

 BD 3.200 سلطة دجاج التكا (يحتوي على مشتقات الحليب) 
تندور دجاج تكا ، خس مشكل ، خيار ، طماطم ، مانجو نيئة مغموسة بصلصة خردل بالعسل

الكباب
 BD 5.250 قرنبيط كوليوادا ( يحتوي على جلوتين ومشتقات الحليب ومكسرات) 

قرنبيط مقلي ومغطى بالتوابل وموس أرز خثارة وفول سوداني تشا وأوراق كاري

 BD 7.400 تندوري المب تشامب (يحتوي على مشتقات الحليب) التوقيع 
قطع لحم غنم متبلة ، نعناع ، وصلصة الزبادي ، صلصة طماطم مدخنة

 BD 6.250  دجاج تندوري تكا (يحتوي على مشتقات الحليب) 
فخذ دجاج طرية  ، متبلة بالزبادي ، الزنجبيل والثوم والبهارات

 BD 7.400 ميثي سمك تكا (يحتوي على  المؤكوالت البحرية و مشتقات الحليب ) 
هامور مشوي ، صلصة الخردل ، صلصة الفلفل الحار المخمر ، أوراق الحلبة المجففة

 BD 8.500 روبيان فلفل جونتور (يحتوي على  المؤكوالت البحرية و مشتقات الحليب  ) 
روبيان تايجر متبل بصلصة النعناع و الفلفل الحار و البهارات

 BD 7.400 الجوز بانير (يحتوي على خضراوات ومشتقات الحليب ) التوقيع 
ستيك الجبن القريش ، المانجو الخام ، الجوز  ، هالم التمر الهندي

 BD 5.250 بروكلي اشاري (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب) 
زهور البروكلي ، خردل ديجون ، بهارات مخلل ، كزبرة وصوص نعناع

 BD 5.250 بهروان كومبه (يحتوي على خضروات ومكسرات ومشتقات الحليب) 
مشروم طازج محشو بالجبن القريش المتبلة والسبانخ مشوي بالتندور

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب
VAT %10 جميع ا¸سعار تشمل 10% ضريبة خدمة 5% ضريبة حكومية و

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. 
من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



االطباق الرئيسية
 BD 8.500 المب شانك نيهاري (يحتوي على مشئتقات الحليب والجلوتين) التوقيع 

الورد ، الكزبرة ، النعناع ، صلصة الثوم الصغيرة ، نان بالثوم

 BD 6.250 لحم الضأن ا¨رنب (يحتوي على مشتقات الحليب والجلةتين) 
 لحم الضأن المطبوخ ببطء مع الكاري يقدم في خبز العجين المخمر

 BD 7.400 المب فيندالو (يحتوي على مشتقات الحليب) 
فخذ غنم ، خل الشعير  ، معجون الفلفل الحار المخمر ، بطاطس محمرة ، نان سادة

 BD 6.250 دجاج تكا ماساال (يحتوي على مشتقلت الحليب والجلوتين والمكسرات) 
دجاج سبرنج مع بصل ، طماطم ، زنجبيل ، فلفل أخضر حار ، تشرشور باراتا

 BD 6.250 دجاج بالزبدة ( يحتجلوتين والمكسرات و على مشتقات الحليب ) 
فلفل أحمر مكاني ، دجاج مشوي ، زبدة ، كريمة طازجة ، نان بالزبدة

 BD 8.500 سمك مويلي (يحتوي علر المكسرات و المؤكوالت البحرية ) 
هامور طازج ، أوراق الكاري مرق جوز الهند ، أرز جوز الهند

 BD 9.400 شيتيناد روبيان (يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين و المؤكوالت البحرية) 
جمبري النمر ، بهارات تشيتيناد ، كزبرة طازجة ، أوراق الكاري ، نان بالثوم

 BD 11.500 لوبستر ماساال 
(يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين والمكسرات  و المؤكوالت البحرية)   التوقيع

لوبستر مشوي على اللهب ، بصل ، طماطم ، كاجو ، تشرشور نان

 BD 7.400 بانير باساندا  
(يحتوي على خضروات ومشتقات الحليب والجلوتين والمكسرات)  التوقيع 

الجبن القريش المحشو البازالء الخضراء ومرق البازاندا الغني ، ثوم بانكو ، بانير كولشا

 BD 5.250 سبرينغ كفتة وسبانخ (يحتوي على خضروات ومشتقا الحليب والجلوتين) 
مرق سبانخ كريمي ، جبنة قريش وموسمية زالبية نباتية ، نان بالثوم

 BD 5.250 الو جابي ( يحتوي على خضروات ومشتقات الحليب وجلوتين) 
البطاطس والقرنبيط المطبوخة مع الكمون والفلفل ا¸خضر والزنجبيل 

والبهارات المطحونة تندوري كولشا

 BD 5.250 الباذنجان المدخن بهارتا  
(يحتوي على خضروات ومشتقات الحليب والجلوتين)  التوقيع

مهروس الباذنجان المدخن ، الحلتيت ، الكزبرة الطازجة ، البصل كولتشا

بيرياني
 BD 7.400 خروف برياني (يحتوي علىمشتقات الحليب والجلوتين)   التوقيع 

لحم الضأن وا¸رز المطبوخ مع البصل المكرمل واللبن الزبادي ، الزعفران وا¸عشاب والتوابل

 BD 6.250 برياني الدجاج (يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين) 
فخذ الدجاج منزوع العظم وا¸رز المطبوخ مع البصل ، الزبادي وا¸عشاب والبهارات

 BD 5.250 برياني الخضار (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والجلوتين) 
خضروات موسمية وأرز مطبوخ مع أعشاب طازجة

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب
VAT %10 جميع ا¸سعار تشمل 10% ضريبة خدمة 5% ضريبة حكومية و

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. 
من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



الطباق الجانبية والخبز

 BD 3.250 تادكي والي دال (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب) 
عدس أصفر وأحمر مطبوخ مع البصل والطماطم ومخفف مع بذور الكمون ، 

الفلفل ا¸حمر الجاف و الحلتيت

 BD 3.750 بهارات دل مخاني (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب) التوقيع 
عدس أسود مطهو ببطء ، طماطم ، كريمة و زبدة

 BD 1.000 تندوري روتي (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والجلوتين) 
سادة مع الزبدة

 BD 1.000 تاندوري نان (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والجلوتين) 
نان سادة ، زبدة ، ثوم ، جبن

 BD 1.000 باراثا (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والجلوتين) 
الشا ، بودينا

 BD 1.000 محشي الكلشا (يحتوي على مشتقات الحليب والجلوتين) 
بطاطا ، بصل أو بانير

 BD 1.000 أوز جوز الهند (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والمكسرات) 
أرز محضر بجوز الهند والبهارات الكاملة الجافة

 BD 1.000 أرز بالبخار (يحتوي على الخضروات)  
أرز بسمتي بنكهة الهيل ا¸خضر

 BD 1.000 الخيار ريتا (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب) 

الحلويات 

 BD 3.250 مانجو فالودة (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والمكسرات) 
شعيرية ، بذور ريحان ، حليب مكثف ، فستق

 BD 3.250 جولكند جالب جامون  
(يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والجلوتين والمكسرات)

زالبية جبن قريش مقلية ذهبية مغموسة في شراب السكر تقدم مع ايسكريم مقلي 

 BD 3.250  الزفراني رسمالئي (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والمكسرات ) 
زالبية حليب مسطحة ، منقوعة في كريمة متخثرة ومنكهة

بالزعفران والهيل

 BD 3.250 حلوى جاجار (يحتوي على الخضروات ومشتقات الحليب والمكسرات) 
بودنغ سميك مصنوع من جزر مطحون ومطبوخ في الحليب والمكسرات

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب
VAT %10 جميع ا¸سعار تشمل 10% ضريبة خدمة 5% ضريبة حكومية و

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. 
من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.


