
Amuse Bouche

Arugula pani puri

Missi roti, green chili butter

Starter

Dahi kebab, potato rosti chaat 

Spinach & corn kebab, smoked

tomato chutney

Mushroom tikki lettuce wrap, jalapeno

& mushroom ketchup

Sorbet

White chocolate & black lemon bon

bon

Main Course

Mock butter chicken

Chili bhajia, rajasthani kadhi

Black dal kare-raisu

Served with Indian breads 

Dessert

Filter coffee cornetto, salted

caramel ice cream 

Paan cotton candy 

Lunch Set Menu Vegetarian

Full table participation required please advise the server should you be allergic to any ingredient / have dietary
restrictions. All prices are in aed, exclusive of 7% municipality fee, 5% vat & 10% service charge

Lunch Set Menu Non - Vegetarian

Amuse Bouche

Arugula pani puri

Missi roti, green chili butter

Starters

Charcoal chicken kebab, mint &

yogurt chutney 

Prawn tempura, tomato pickle, lentil

gunpowder 

Lamb kebab lettuce wrap, rosemary

ketchup

Sorbet

White chocolate & black lemon bon

bon

Main Course

Smoked butter chicken

Rajasthani lal maas

nihari kare-raisu

Served with Indian breads 

Dessert

Filter coffee cornetto, salted

caramel ice cream 

Paan cotton candy 

AED 125++

AED 125++



الطبق الرئيسي

دجاج بالزبد النباتي 

باجيه بالفلفل الحار/ حساء كادهي

راجستان

عدس أسود بكاري األرز يُقدم مع خبز

هندي

 

 

الحلويات

أيس كريم كورنيتو بالقهوة النقية،

أيس كريم بالكراميل المملح

غزل البنات

 

يتعين المشاركة الكاملة في الطاولة 

 يرجى إبالغ النادل إذا كنت تعاني من حساسية ما ألي مكونات / لديك قيود غذائية
. جميع األسعار الواردة في القائمة بالدرهم اإلماراتي وتشمل 7% رسوم البلدية، 5% قيمة ضريبة القيمة المضافة، 10% رسوم الخدمة.

قائمة أطباق الغداء أطباق غير نباتية

مقبالت أميوز بوشيه

كرات باني بوري بالجرجير

ميسي روتي، زبد بالفلفل األخضر الحار

 

المقّبالت

كباب دجاج مشوي عىل الفحم، تشاتني

بالنعناع والزبادي 

جمبري مقرمش تمبورا، مخلل البندورة،

عدس مطحون

لفائف الخس بكباب لحم الضأن، كتشاب

الروزماري

 

شراب مسكّر

بون بون بالشكوالتة البيضاء والليمون

األسود

الطبق الرئيسي

دجاج بالزبد الُمدخن

قطع لحم كاري (الل ماس) راجستان

لحم نيهاري بالكاري الياباني

يُقدم مع الخبز الهندي

 

الحلويات

كورنيتو بالقهوة النقية، أيس كريم

بالكراميل المملح

غزل البنات

 

125++ درهم إماراتي

مقبالت أميوز بوشيه

كرات باني بوري بالجرجير

ميسي روتي، زبد بالفلفل األخضر الحار

 

المقّبالت

كباب بالزبادي، شات بالبطاطس المقلية

كباب بالسبانخ والذرة، تشاتني بالطماطم

المدخنة

ملفوف الخس وفطر تيكي، فلفل الهالبينو

وفطر بالكاتشاب

 

شراب مسكّر 

بون بون بالشكوالتة البيضاء والليمون

األسود

 قائمة أطباق الغداء أطباق نباتية

125++ درهم إماراتي


