
AED 275
M E N U

fresh orange juice

date candy

salads & soup

tandoori baby potatoes, achari shishito peppers, lemon aioli

kohlrabi & green apple carpaccio, mustard & maple dressing

avocado & mango salad, octo vinaigrette

yakhni miso broth, chili nadru chips

starters

medu vada, curry leaf pesto

mushroom tikki lettuce wrap, jalapeno, potato strings

bhatti paneer yakitori, mint & yogurt chutney

edamame kebab, roomali roti gyoza

palate cleanser

white chocolate & black lemon bon bon

main course

butter pepper garlic asparagus, chettinad curry, malabari paratha

spinach & corn kebab, tomato curry, butter naan

black dal kare-raisu

dessert

textures of milk

Vegetarian

please advise the server should you be allergic to any ingredient / have dietary restrictions
all prices in aed inclusive of 7% municipality fees, 5% vat & 10% service charge

 



AED 275
M E N U

please advise the server should you be allergic to any ingredient / have dietary restrictions
all prices in aed inclusive of 7% municipality fees, 5% vat & 10% service charge

 

fresh orange juice

date candy

salads & soup

tandoori baby potatoes, achari shishito peppers, lemon aioli

kohlrabi & green apple carpaccio, mustard & maple dressing

avocado & mango salad, octo vinaigrette

yakhni miso broth, chili nadru chips

starters

prawn tempura, tomato pickle, lentil gunpowder

beef tikki lettuce wrap, jalapeno, wild mushrooms

bhatti murgh yakitori, mint & yogurt chutney

seekh kebab, roomali roti gyoza

palate cleanser

white chocolate & black lemon bon bon

main course

butter pepper garlic prawns, chettinad curry, malabari paratha

smoked butter chicken, butter naan

lamb nihari kare-raisu

dessert

textures of milk

Non Vegetarian



درهم إمارا� 275

عصیر برتقال طازجحلوى بالتمر

السلطات والحساء

بطاطس صغیرة بتتبیلة التندوري، فلفل الشیشیتو وجبن األشاري، صلصة أیولي باللیمون

كارباتشیو بالكرنب الساقي والتفاح األخضر، تتبیلة المسطردة وأوراق القیقب

سلطة المانجو واألفوكادو، صلصة بالخل ولحم األخطبوط

حساء الیخني بزبد المیسو، شرائح بطاطس ناردو بالفلفل

ّالمقبالت

كعكات میدو فادا بالعدس، صلصة بیستو بأوراق الكاري

ملفوف الخس وفطر تیكي، فلفل الھالبینو، حلقات البطاطس المقرمشة

یاكتوري بجبن بانیر ومرق بھاتي، تشاتني بالنعناع والزبادي

كباب فول الصویا األخضر، زالبیة جیاوزو ورقائق خبز رومالي روتي

ّطبق مطھر لحاسة التذوق

بون بون بالشكوالتة البیضاء واللیمون األسود

الطبق الرئیسي

ھلیون بالزبد والفلفل والثوم، دجاج بالكاري الحار، خبز ماالباري براتا

كباب السبانخ والقمح، كاري البندورة، خبز النان بالزبد

عدس أسود بالكاري الیاباني

الحلویات

مزیج الحلیب

أطباق نباتية

یرجى إبالغ النادل إذا كنت تعاني من حساسیة ما ألي مكونات / لدیك قیود غذائیة
جمیع األسعار الواردة في القائمة بالدرھم اإلماراتي تشمل ٧٪ رسوم البلدیة، ٥٪ قیمة ضریبة القیمة المضافة، ١٠٪ رسوم الخدمة.

 

قائمة الطعام لشهر رمضان



درهم إمارا� 275

عصیر برتقال طازجحلوى بالتمر

السلطات والحساء

بطاطس صغیرة بتتبیلة التندوري، فلفل الشیشیتو وجبن األشاري، صلصة أیولي باللیمون

كارباتشیو بالكرنب الساقي والتفاح األخضر، تتبیلة المسطردة وأوراق القیقب

سلطة المانجو واألفوكادو، صلصة بالخل ولحم األخطبوط

حساء الیخني بزبد المیسو، شرائح بطاطس ناردو بالفلفل

ّالمقبالت

جمبري مقرمش تمبورا، مخلل البندورة، عدس مطحون

ّملفوف الخس ولحم تیكي البقري، فلفل الھالبینو، فطر بري

دجاج یاكیتوري بمرق بھاتي، تشاتني بالنعناع والزبادي

كباب سیخ، زالبیة جیاوزو ورقائق خبز رومالي روتي

ّطبق مطھر لحاسة التذوق

بون بون بالشكوالتة البیضاء واللیمون األسود

الطبق الرئیسي

جمبري بالزبد والفلفل والثوم، دجاج بالكاري الحار، خبز ماالباري براتا

ُدجاج مدخن بالزبد، خبز النان بالزبدُ

لحم ضأن نیھاري بالكاري الیاباني 

الحلویات

مزیج الحلیب

أطباق غير نباتية 

یرجى إبالغ النادل إذا كنت تعاني من حساسیة ما ألي مكونات / لدیك قیود غذائیة
جمیع األسعار الواردة في القائمة بالدرھم اإلماراتي تشمل ٧٪ رسوم البلدیة، ٥٪ قیمة ضریبة القیمة المضافة، ١٠٪ رسوم الخدمة.

 

قائمة الطعام لشهر رمضان
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