الخبز
 5تندوري روتي (ص) (مك)
خبز مسطح من عدة أنواع من الدقيق

تندوري براتا
خبز أسمر رقيق مع طبقة من الزبدة الذائبة

نان سادة
خبز مخبوز بفرن التندور

نان بالزبدة
نان رقيق مغطى بطبقة من الزبدة الذائبة



نان بالثوم والفلفل 

نان عليه طبقة من الفلفل األخضر الطازج والثوم المشوي

نان بالبصل والزعتر(مك)





نان عليه طبقة من البصل والزعتر

نان بيشاور (مك)
نان حلو محشي بجوز الهند واللوز والزبيب

نان مساال بالجبن



نان محشي بالجبن المبهرة والبصل والكزبرة

الشوربات
شوربة سلطعون (مك)(مح)





شوربة سلطعون طازج ،كريمة ،بصل أخضر وطماطم

شوربة طماطم (ن)
طماطم ناضجة مطبوخة مع فلفل حب أسود ،تقدم مع
كزبرة طازجة

شوربة عدس (ن)
عدس أصفر ,أعشاب طازجة,كمون,بصل مقلي وليمون




(ك) كحول

(ص) صحي

)مك( مكسرات

نباتي وخالي من منتجات األلبان

(مح) محار

 حار

(ن) نباتي

 طبق خاص
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المقبالت
سلطة مشكلة (ص)
خيار على طريقة ديسي ،بصل أحمر ،طماطم وكزبرة
مغطسة بالليمون وشات مساال مع سلطة خضراء

محار مع جوز الهند والزعفران (مح)





محار مطبوخ مع صلصة جوز الهندوالزعفران

سلطعون مقلي مقرمش(مح)

(مك)

سلطعون مقلي مقرمش مثبل بالفلفل األسود يقدم مع
دوكال شاتني.

غالوتي

بط(مك)



أقراص من لحم البط وكبد االوز تقدم مع خبز الزعفران

دجاج كوداي

(مك)

دجاج سوبريم مقرمش مغطس مع مخلل هندي ،وبهارات
وبصل أخضر طازج

كرار فول غوبي





قرنبيط مقرمش مع فلفل أحمر وبذور الكزبرة ،مغطس
بصلصة مميزة

بنجابي ساموسا شات (ن)
فطيرة بطاطا رقيقة لذيذة وبازالء خضراء مع طبقة من
اللبن وشاتني و مساال الحمص

باجيا بصل
فطائر البصل األحمر المقرمشة على طريقة بومباي

كينوا غول غابا(ن)(ص)
عجينة مكونة من طحين القمح والسميدة مقلية محشية بأرز
الكينوا




(ك) كحول

(ص) صحي

)مك( مكسرات

نباتي وخالي من منتجات األلبان

(مح) محار

 حار

(ن) نباتي

 طبق خاص
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التندوري
تندوري روبيان (مح)(ص)
روبيان مثبل بالكزبرة الخضراء والنعنع وأوراق الكاري

تندوري سلمون

(مك)



سلمون متبل بشبت طازج ،عسل وخردل ،مدخن بالمطعم
مع بهارات غير مطحونة

دجاج تكا تندوري
صدر دجاج مشوي بال عظام ،منقوع باللبن وبهارات مساال
حارة

دجاج تكا بالجبن
دجاج متبل بالهال األخضر ،مع الجبن والكريمة

تندوري فيليه غنم(مك)





فيليه غنم مشوي على التندور تقدم مع التفاح األخضر
وسلطة الملفوف األحمر

تندوري ريش غنم
ريش غنم مدخنة ومتبلة بالقرنفل والبصل المقلي

تندوري جبنة الكوتج (ن)(مك)





جبنة الكوتج متبلة مع كاري المدراس والتمر الهندي

تندوري فول (ن)
بروكولي متبل بالبصل وبهارات مشكلة

طبق أنجار كباب
لشخص أو شخصين (مك)(مح)
تندوري روبيان,تندوري دجاج,تندوري سلمون ,تندوري ريش
غنم

طبق خضار أنجار
لشخص أو شخصين (ن) (مك)
تندوري جبنة الكوتج,سموسا,خضار,قرنبيط وتندور
البروكولي




(ك) كحول

(ص) صحي

)مك( مكسرات

نباتي وخالي من منتجات األلبان

(مح) محار

 حار

(ن) نباتي

 طبق خاص
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األطباق الغير النباتية الرئيسية
أم الروبيان مع الليمون والفلفل الحار(مك)(مح)



أم الروبيان مطبوخة مع الفلفل الحار,حليب جوز
الهند,وأوراق الليمونالطازجة.



روبيان تشيلي ميلي(مح) 

ربيان حار ومبهر ،مطبوخ مع بصل وطماطم

ماتشي ماباس
سمك مشوي يقدم مع صلصة جوز الهند و كسكس على
الطريقة الهندية.

دجاج بالزبدة
دجاج تكا ،مع صلصة طماطم وزبدة غنية



كاري دجاج على طريقة مدينة باريلي (مك) 

أفخاد دجاج مطبوخة مع البصل المقلي و الطماطم
الطازجة والكاجو.

دجاج تكا مساال
دجاج تكا تندوري مطبوخ مع صلصة طماطم وبصل مبهرة

فندالو لحم خروف





كاري لحم حار مطبوخ مع فلفل أحمر كشميري حار ،بصل
أحمر وخل

روغان جوش لحم خروف
شقف فخذ خروف ،مطبوخ مع صلصة بصل وطماطم غنية
ومبهرة

ناريالي غوتشي غوشت

(مك)



موزات خروف مطبوخة مع بصل أحمر ،جوز الهند ،طماطم
وفطر موريل




(ك) كحول

(ص) صحي

)مك( مكسرات

نباتي وخالي من منتجات األلبان

(مح) محار

 حار

(ن) نباتي

 طبق خاص
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األطباق النباتية
الرئيسية
كاداي بانير
جبن كوتيج مطبوخ مع فلفل حلو وبهارات كاداي

ساج بانير
جبنة الكوتج مطبوخة بخليط من الكريما والسبانخ

كورشان خضار
طبق خضار القرنبيط,الباوالء
الخضراء,ذرة,بازالءّ,بطاطاوفلفل حلو مطبوخ بالبصل
وصلصة الطماطم

بنجابي بهندي ماساال(ص)
بامية مطبوخة على طريقة مدينة بنجاب مع الطماطم
وبودرة المنجا الجافة

باالك كفتة
كرات مصنوعة في السبانخ وجبنة الكوتج مطبوخة مع
صلصة الطماطم والعسل

توران الفاصولياء الخضراء والهليون
(مك)(ص)
فاصولياء خضراء وهليون مطبوخة مع حبوب الخردل
وأوراق الكاري,الكاجو وجوز الهند الطازج.

باغاري بيغن(مك)
باذنجان مطبوخ بصلصة البصل المقلي على طريقة
هايدرابادي الغير حارة

مرواري غاتا كادي
عجينة مصنوعة من طحين الحمص مسلوقة ومقلية تقدم
مع صلصة اللبن والكركم




(ك) كحول

(ص) صحي

)مك( مكسرات

نباتي وخالي من منتجات األلبان

(مح) محار

 حار

(ن) نباتي

 طبق خاص
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أطباق جانبية
ألو غوبي
قرنبيط سوتيه مع بطاطا وبصل وكزبرة طازجة

بطاطا بومباي





بطاطا محمرة مع بذور الخردل,قزبرة طازجة,فلفل
أحمروتمر هندي.

دال مكني
عدس أسود مع الكريمة مطهو طوال الليل في التندور

تادكا دال
عدس أحمر وأصفر وأخضر مع ثوم وبصل أحمر وطماطم
وكزبرة

رايتا بالخيار
خيار مع كمون محمص مخلوط مع لبن طازج

البرياني واألرز
بوالو بالربيان (مح)
ربيان مطبوخ بأرز بسمتي ،زغفران وبصل مكرمل ،يقدم مع
رايتا بالخيار

برياني دجاج (مك)
دجاج مطبوخ مع نعناع طازج ،بهارات كاملة ،زعفران ،أرز
بسمتي ،يقدم مع رايتا بالخيار

برياني غوشت (مك)
لحم خروف مطبوخ مع أرز بسمتي ،زعفران ،نعناع طازج
ومكسرات ،يقدم مع رايتا بالخيار

برياني خضار (ن) (مك)
خضروات موسمية مغطسة بمرقة معتدلة ،ومخلطة مع أرز
بالزعفران والمكسرات ،رايتا بالخيار

أرز برياني (ن)
خليط من الزعفران الكشميري وأرز بسمتي وبصل مكرمل
وأعشاب طازج

أرز بسمتي على البخار




(ك) كحول

(ص) صحي

)مك( مكسرات

نباتي وخالي من منتجات األلبان

(مح) محار

 حار

(ن) نباتي

 طبق خاص
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الحلويات
ديسي أوبرا

(مك)



كعكة أوبرا محشية بحلوى شريكهاند وغاجار

كعكة الشوكوالتة والهال

(مك)



براوني الشوكوالتة ،غناش شوكوالتة داكنة وهال ،آيس
كريم الزعفران

رسمالي(مك)
كرات الحليب المطبوخة مع توت طازج

غالب جامون (مك)
كرات الحليب الساخنة المكرملة مع التين وآيس كريم
الزنجبيل

كولفي المانجا (مك)
مانجا ألفونصو مجمدة وحليب مكثف مع شراب فالودا الورد

تشكيلة من أنواع اآليس كريم

(مك)



شاي مساال ،شراب ثانداي ،نعناع وفستق حلبي




(ك) كحول

(ص) صحي

)مك( مكسرات

نباتي وخالي من منتجات األلبان

(مح) محار

 حار

(ن) نباتي

 طبق خاص
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