AED

 ثاندا- طازا

Taaza-Thanda			
Jaljeera

13

Chaas

13

Soft Drinks

13

Lassi

16

Fresh Juices

18

Fresh Lime

18

Tangy, spicy lemonade made with roasted cumin, fresh
mint and black salt

Butter milk with roasted cumin powder

Coca-Cola, Fanta, Sprite, Iced Tea, Soda

Sweet / Salted / Roasted cumin powder

Orange, Pineapple, Water Melon and Carrot

Water or Soda

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

جالجيرا

،ليمونادة منعشة وحارة تصنع من الكمون المحمص
النعناع الطازج والملح األسود

شاس

زبد الحليب مع بودرة الكمون المحمص

مشروبات غازية

 صودا، شاي مثلج، سبرايت، فانتا،كوكا كوال

السي

 بودرة كمون محمص/  مملح/ حلو

عصائر طازجة

 بطيخ وجزر، أناناس،برتقال

ليمون طازج
ماء أو صودا

Shuruaat
Taaza Salad

13

Raita

13

Masala Pappad

16

Selection of freshly sliced tomato, cucumber,
onion and carrot

Boondi / Aloo / Onion and roasted cumin seeds

Deep-fried pappad garnished with onion, tomato, green
chili and chat masala

19

Samosa

19

Pakora

19

Crispy fried flour dough, stuffed with spiced potato and
dressed with tangy tamarind and mint chutney

Selection of mixed vegetables or onion, coated with gram
flour batter, deep fried and served with mint chutney

طازا سلطة

 البصل، الخيار،اختيارات من شرائح طازجة من الطماطم
والجزر

رايتا

 بصل وبذور كمون محمصة/  آلوو/ بوندي

ماساال باباد

، الطماطم،باباد محمر يزين بالبصل
الفلفل األخضر الحار وشات ماساال

Aloo Tikki

Homemade potato patties stuffed with mildly spiced
green peas and cashew nuts
Served with tamarind and mint chutney

شوراآت

Khaane Se Pehle Vegetarian

- خاآن سي بيهل
نباتي

Dal Pudina Shorba

19

Tamatar Dhania Shorba

19

Lentil soup scented with fresh mint,
tempered with cumin seeds

Fresh tomato perfumed with whole spices and fresh
coriander leaves

دال بودينا شوربة

 ومتبل ببذور،حساء العدس المعطر بالنعناع الطازج
الكمون

تاماتار دانيا شوربة

طماطم طازجة معطرة بالبهارات الكاملة مع أوراق
الكزبرة الطازجة

آلوو تيكا

باتيه بطاطس محشوة ببازالء خضراء حارة قليال
ومكسرات الكاجو
تقدم مع شاتني التمر هندي والنعناع

ساموسا

 محشوة ببطاطس،عجينة الدقيق المحمرة المقرمشة
حارة ومتبلة بشاتني التمرهندي والنعناع المنعش

باكورا
 مغطاة،اختيارات من الخضروات المشكلة أو البصل
 محمر ويقدم مع شاتني النعناع،بخيط دقيق الجرام

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

Khaane Se Pehle Non - Vegetarian
Murg Adraki Shorba

Light chicken broth flavoured with fresh ginger and
coriander leaves

- شوربا
غير نباتي
19

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

مورج أدراكي شوربة

 لمسة،مرق الدجاج الخفيف المعطر بالزنجبيل الطازج
من أوراق الكزبرة الطازجة

- )باتي سي (تندور
نباتي

Bhatti Se ( Tandoor) Vegetarian
Tandoori Bharwaan Aloo

Potato stuffed with vegetables, dry fruits
and nuts, finished in tandoor

Achari Paneer Tikka

Cottage cheese chunks marinated with pickled spice,
mustard oil, home ground spices, finished in tandoor

Harra-Bhara Kebab

Pan-fried patty, made of fresh spinach and green peas
scented with coriander and cumin seeds,
served with mint chutney

Subz Seekh Kebab

A home recipe of mixed vegetables scented with cumin
seeds and fresh coriander leaves finished in tandoor,
served with mint chutney

25
25
25

25

تندوري باروان آلوو

 فاكهة مجففة،بطاطس محشوة بالخضروات
 يكتمل نضجها في التندور،ومكسرات

أشاري بانير تيكا

 زيت،قطع جبن فالحي كبيرة متبلة ببهارات مخللة
 بهارات مطحونة ويكتمل نضجها في التندور،الخردل

 بارا كباب- حارا

 يصنع من السبانج الطازجة،باتيه محمر
،والبازالء الخضراء معطرة بالكزبرة وبذور الكمون
تقدم مع شاتني النعناع

سوبز سيخ كباب

وصفة خاصة من الخضروات المشكلة معطرة ببذور
 تقدم،الكمون وأوراق الكزبرة الطازجة تنضج في التندور
مع شاتني النعناع

Aloo Mattar

29

Khumbh Hara Pyaaz

29

Palak Paneer

37

Paneer Kaali Mirchi Masala

37

Gobhi Mattar Bhurji

29

Dal Makhni

29

Potato and green peas curry flavoured with fenugreek
leaves and tomatoes

Button mushroom tossed with green onion in light tomato
gravy tempered with cumin seeds and asafoetida

Cottage cheese cubes cooked together in creamy spinach
gravy tempered with red chili

Fresh cottage cheese mixed with onion, tomato, crushed
black pepper

A home made recipe of cauliflower and green peas with
ginger, turmeric and cumin and caroms seeds

Whole black lentil, simmer cooked with
home-made garam masala

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

جارام شولها – نباتي

Garam Chulha - Vegetarian

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

آلوو ماتار

كاري البطاطس والبازالء الخضراء بنكهة أوراق الحلبة
والطماطم

خومب حارا بياز

مشروم كامل يقلب مع البصل األخضر في مرق
الطماطم الخفيف وينكه ببذور الكمون والحلتيت

باالك بانير

مكعبات الجبن الفالحي مطهوة مع مرق السبانخ
الكريمية ومتبلة بالفلفل األحمر الحار

بانير كالي ميرشي ماساال

 الفلفل، الطماطم،جبن فالحي طازج مخلوطة بالبصل
األسود المطحون

جوبهي ماتار بورجي

،وصفة خاصة من القنبيط والبازالء الخضراء مع الزنجبيل
الكركم والكمون وحبوب النانخة

دال ماخني

 يطهى على نار هادئة مع الطماطم،عدس أسود كامل
 يختتم بكريمة طازجة،وأوراق الحلبة

غار كا خانا

Ghar Ka Khana
Aloo Jeera
Potatoes flavoured with cumin seeds

27

Dal Tadka

28

Rajma Masala

28

Fish Curry

52

Tawa Keema

46

Yellow lentils tempered with cumin seeds and fresh
coriander leaves
Our home made recipe of red kidney beans cooked in light
tomato-onion gravy
King fish cooked in a mild curry flavoured with curry
leaves, mustard seeds and coconut cream

Lamb minced cooked with chef’s special blend,
brown onion gravy and ginger

ألو جيرا

 سيدس، كومين، ب، متبل،البطاطا

دال تادكا

عدس أصفر مطهو ومنكه ببذور الكمون والكزبرة
الطازجة

راجما ماساال

وصفتنا الخاصة من حبوب الفاصوليا الحمراء المطهوة
في مرق خفيف من الطماطم والبصل

كاري السمك

سمك الكينج المطهو في كاري متوسط بنكهة أوراق
 بذور الخردل وكريمة جوز الهند،الكاري

– باتي سي
غير نباتي

Bhatti Se –
Non-Vegetarian
Tandoori Murgh

Half chicken marinated with yogurt, ginger, garlic,
homemade spices and lemon juice,
cooked in tandoor, served with mint chutney

20

Fish Tikka

38

Tandoori Jhinga

48

Cream Dory marinated with exotic spices
and cooked in tandoor

Jumbo prawns cooked in tandoor with home ground
spices

تاوا كيما

لحم العجل المفروم يطهي مع خلطة البهارات
 مرق الدجاج البني والزنجبيل،الخاصة بالشيف

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

تندوري مورغ

 بهارات، ثوم، زنجبيل،نصف دجاجة متبلة مع الزبادي
 تقدم مع، مطهوة في تندوري،محلية وعصير الليمون
شاتني النعناع

تيكا السمك

سمك دوري كريمي متبل ببهارات غير عادية
ومطهو في التندو

تندوري جينجا

جمبري مطهو في تندور مشكل مع صوص الزعفران
الكريمي

Murgh Tangdi Kebab

40

Murgh Malai Tikka

40

Chicken drumsticks, marinated lightly with homemade
spice blend, saffron and cream, cooked to perfection

Tender chicken cubes marinated with fresh cream and
cheese, lemon juice and fenugreek leaves, finished in
tandoor

Mutton Seekh Kebab

42

Tandoori Pasliyaan

68

Skewered mutton mince kebab marinated with
ginger-garlic, fresh coriander and home ground spices

Lamb chops marinated with yoghurt, cloves, cinnamon
and Kashmiri chilies finished to perfection

مورغ تانجدي كباب

أفخاذ الدجاج المتبلة بشكل خفيف بخلطة بهارات
 مطهوة بشكل مثالي، زعفران وكريمة،خاصة

مورغ ماالي تيكا

مكعبات الدجاج الطرية متبلة بالكريمة الطازجة
، عصير ليمون وأوراق الحلبة،والجبن
تنضج في التندور

موتون سيخ كباب

أسياخ من كباب لحم الخروف المفروم المتبلة مع
 كزبرة طازجة وبهارات مطحونة،الزنجبيل والثوم

تندوري باسليان

 القرفة، القرنفل،قطع لحم الحمل متبلة بالزبادي
وفلفل كشميري حار مطهوة بشكل مثالي

Murgh Kadai

42

Murgh Makhani

42

Murgh Tikka Masala

42

Chicken Chettinad

42

Malabar Prawn Curry

58

Jhinga Dum Masala

79

Chicken cooked in thick gravy made of tomatoes, onion,
ginger and garlic, flavoured with coriander seeds

Marinated chicken finished in tandoor cooked in rich
tomato and cashew nut gravy finished with cream

Tandoori chicken tikka tossed in spicy onion-tomato gravy
scented with green cardamom

Chicken cooked in roasted spice blend, perfumed with
curry leaves & fresh coconut

Prawns cooked in home ground spices, coconut milk and
curry leaves

Jumbo prawns cooked with onion-tomato gravy,
mustard oil and garlic

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

– جارام شولها
غير نباتي

Garam Chulha Non - Vegetarian

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

مورغ كاداي

،دجاج مطهو في مرق ثقيل مصنوع من الطماطم
 منكهة ببذور الكزبرة، الزنجبيل والثوم،البصل

مورغ مخاني

دجاج متبل ينضج في التندور ويطهى في مرق
الطماطم الغني ومكسرات الكاجو وتختتم بالكريمة

مورغ تيكا ماساال

تندوري تيكا الدجاج تقلب في مرق البصل – الطماطم
بالبهارات ومعطرة بالهيل األخضر

)دجاج شيتيند (س

 معطر بأوراق،دجاج مطهو في مزيج بهارات محمصة
الكاري وجوز الهند الطازج

جمبري الكاري ماالبار

 حليب جوز الهند وأوراق، جمبري مطهو في بهارات
الكاري

جينجا دام ماساال

، الطماطم-جمبري مطهو مع مرق البصل
زيت الخردل والثوم

خاسام – خاص

Khaasam-Khaas
Mutton Rogan-Josh

A signature Kashmiri recipe of marinated lamb cooked
with Kashmiri red chili, cinnamon and cardamom

Palak Gosht

Cubes of mutton cooked in a creamy spinach gravy
flavoured with Ginger, cumin and cinnamon

Mutton Pepper Fry (S)

Spicy mutton tossed with black pepper, green chili and
curry leaves, a dry preparation

47
47
47

 جوش- موتون روجان

وصفة خاصة من كشمير من لحم الحمل المتبل
 قرفة وهيل،المطهو بفلفل أحمر حار من كشمير

باالك جوشت

مكعبات لحم الحمل مطهوة في مرق السبانخ
 الكمون والقرفة،الكريمية منكهة بالزنجبيل

)موتون بيبر فراي (س

 فلفل أخضر،لحم الخروف الحار يقلب في فلفل أسود
 إعداد جاف،حار وأوراق الكاري

ديجشي سي

Degchi Se
Saade Chawal

21

Jeera Pulao

25

Subz Pulao

25

Steamed basmati rice

Basmati rice tempered with clarified butter
and cumin seeds

Basmati rice with mixed fresh vegetables

Subz Dum Biryani

40

Murgh Dum Biryani

47

Gosht Hyderbadi Biryani

47

Fragrant basmati rice cooked with chicken, spices and
herbs, saffron, mint and nuts

Fragrant basmati rice and lamb cooked with mint,
ginger and traditional home spices and nuts in
Hyderabadi style

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

جيرا بوالو

أرز بسمتي ينكه بالزبد السائح
وبذور الكمون

سوبز بوالو

أرز بسمتي مع خضروات طازجة مشكلة

 خاآس-  إي- موغال

Mughal - E - Khaas
An aromatic rice preparation with a combination of whole
spices, saffron and vegetables garnished with fried onion
and nuts

ساآد شاوال

أرز بسمتي مطهو على البخار

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

سوبز دام برياني

،أرز عطري يعد مع خلطة من البهارات الكاملة
زعفران وخضروات ويزين بالبصل المحمر
والمكسرات

مورغ دام برياني

، البهارات واألعشاب،أرز بسمتي معطر مطهو مع الدجاج
 النعناع والمكسرات،الزعفران

جوشت حيدرآبادي برياني

،أرز بسمتي معطر ولحم الحم الحار يطهى مع النعناع
الزنجبيل والبهارات الكاملة التقليدية والمكسرات
»«على طريقة حيدر أباد

خاسام – خاص

Garma Garam Tave Se
Tandoori Roti: Plain / Butter

7.50

Roomali Roti

9

Lachcha Paratha: Plain / Butter / Mint

9

Naan: Plain / Butter / Garlic / Cheese

9

Paper-thin bread made from leavened dough

Layered whole wheat bread baked in tandoori served with
your choice

Leavened tandoori bread made with refined flour, served
as per your choice

Tandoori Kulcha:
Potato / Onion / Masala

Refined flour bread baked in tandoor, stuffed with your
choice of Potato, Onion or Masala

10

 زبد/  سادة:تندوري روتي
رومالي روتي

خبز رقيق كالورق يصنع من عجينة مخمرة

 جبن/  ثوم/ زبد/  سادة:نان

خبز مطهو في التندوري يصنع بدقيق
مكرر ويقدم حسب اختيارك

 نعناع/  زبد/  سادة:الشتشا باراثا

خبز من القمح الكامل يصنع في شكل رقاقات ويخبز
في التندور ويقدم حسب اختيارك

Missi Roti

Gram flour bread cooked in tandoor

9

Paneer Kulcha

10

Keema Kulcha

13

Assorted Bread Basket

32

Refined flour bread baked in tandoor, stuffed with cottage
cheese and spices

Refined flour bread baked in tandoor, stuffed with spicy
lamb mince

Choice of tandoori Roti, Naan, Paratha, Missi Roti and
Roomali Roti

:تندوري كولشا
 ماساال/ بصل/بطاطس

 محشو،خبز من الدقيق المكرر مطهو في التندوري
 البصل أو الماساال،باختيارك من البطاطس

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

ميسي روتي

خبز دقيق الجرام مطهو في تندور

بانير كولشا

 محشو بجبن،خبز الدقيق المكرر مطهو في التندوري
فالحي وبهارات

كيما كولشا

 محشو بلحم،خبز الدقيق المكرر مطهو في التندوري
الحمل المفروم الحار

سلة خبز مشكل

، باراثا، نان،اختيارات من تندوري روتي
ميسي روتي ورومالي روتي

Meethi Pesh-Kash
Gulab Jamun

20

Kulfi Falooda

20

Gajar Ka Halwa

20

Deep fried milk dumplings, sugar syrup and chopped
pistachio

Sweetened milk flavoured with green cardamom served
with corn flour vermicelli and syrup

Homemade carrot pudding cooked with clarified butter,
garnished with nuts

Fresh Fruit Salad with
Vanilla Ice Cream

Fresh cut fruits marinated in orange syrup, served with
Vanilla ice cream scoop

20

 كاش-ميثي بيش
جوالب جامون

 شراب السكر،فطائر الحليب المحمرة
وفستق مقطع

كولفي فالودا

حليب محلى بنكهة الهيل األخضر يقدم مع شعيرية
دقيق الذرة والشراب

جاجار كا حلوة

،بودينج الجزر المطهو مع الزبد
ومزين بالمكسرات

سلطة فاكهة طازجة مع آيس
كريم الفانيليا

،قطع الفاكهة الطازجة المتبلة في شراب البرتقال
تقدم مع ملعقة من آيس كريم الفانيليا

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

Garma Garam

جارما جارام

Chai

10

Green Tea

10

شاي أخضر

American Coffee

12

قهوة أمريكية

Espresso

12

اسبريسو

Masala Chai		

15

شاي ماساال

Cappuccino

16

كابوتشينو

(ن) نباتي

هذه القائمة ال تحتوي على لحم الخنزير
 سوف يسعدنا أن نعدل،رجاء إبالغ النادل عن أي حساسية من الطعام أو الشراب
.القائمة وفقا لذلك
 رسم بلدية%10 كل األسعار عاليه بالدرهم اإلماراتي وتشمل
. ضريبة القيمة المضافة%5

(v) Vegetarian
This menu does not contain pork items.
Please advise of any food or beverage allergies; it would be our
pleasure to adjust the menu accordingly.
All above prices are in UAE Dirham and are inclusive of 10% service
charge and 10% Muncipality fee and vat 5%.

شاي

