Chef Tasting Menu Vegetarian
AED 300++

Amuse Bouche
Arugula pani puri
Missi roti, green chili butter

Sorbet

Chaat

White chocolate & black

Modernist chaat tart

lemon bon bon

Soup

Main Course

Mushroom chai, dehydrated

Kofta curry, papad ki sabzi,

mushroom, truffle milk powder

guchchi lababdar served with
methi paratha

Starter

Khichdi of india

Paneer tikka paturi, molcajete
chimichurri chutney

ﬃn,

Dessert

Avocado kebab, english mu

Black forest mithai cake

smoked avocado mash

Paan cotton candy

Chef Tasting Menu Non - Vegetarian
AED 300++

Amuse Bouche
Arugula pani puri
Missi roti, green chili butter

Sorbet

Chaat

White chocolate & black

Modernist chaat tart

lemon bon bon

Soup

Main Course

Mushroom chai, dehydrated

Prawn curry, lamb & coconut

mushroom, truffle milk powder

stew, chicken chettinad served

Starter

with malabari paratha
Khichdi of india

Tandoori rosemary lamb chops with
chimichurri chutney

Dessert

Tandoori tiger prawn, amritsari soft

Black forest mithai cake

shell crab

Paan cotton candy

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

قائمة تذوق الشيف  -أطباق نباتية
 300درهم إماراتي

أميوز بوشيه
باني بوري بالجرجير
ميسي روتي ،زبدة الفلفل األخضر الحار
شات
كعكة شات الجديدة
الشوربة
مشروم تشاي ،قطع المشروم الجافة،
مسحوق حليب تروفل
المقبالت
بانير تيكا باتوري ،مولكاجيتي
تشيميتشوري تشاتني
كباب باألفوكادو ،الماِفن اإلنجليزي ،سلطة
األفوكادو المهروسة المدخنة

قائمة تذوق الشيف – غير نباتي

شربات مثلج
بونبون بالشوكوالتة البيضاء
والليمون األسود
الطبق الرئيسي
كفتة بالكاري ،باباد كي سبزي ،غوتشي
لحم الضأن البابدار تقدم مع ميثي
باراثا
خيشدي من المطبخ الهندي
الحلوى
كعكة بالك فورست
حلوى غزل البنات

 300درهم إماراتي

أميوز بوشيه
باني بوري بالجرجير
ميسي روتي ،زبدة الفلفل األخضر الحار
شات
كعكة شات الجديدة
الشوربة
مشروم تشاي ،قطع المشروم الجافة،
مسحوق حليب تروفل
المقبالت
قطع لحم غنم بنكهة التندوري والروزماري
مع صلصة تشيميتشوري
جمبري نمر تندوري ،سلطعون بصدفة
اللينة المقلي

شربات مثلج
بونبون بالشوكوالتة البيضاء
والليمون األسود
الطبق الرئيسي
روبيان بالكاري  ،مرق لحم الضأن وجوز
الهند  ،دجاج تشيتيناد يقدم مع
ماالباري باراثا
خيشدي الهند
الحلوى
كعكة بالك فورست
حلوى غزل البنات

يجب المشاركة في اإلشراف عىل إعداد طاولتك بأكملها الكاملة ،يرجى إبالغ النادل
في حالة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون  /لديك أي قيود غذائية.
كل األسعار بالدرهم اإلماراتي ،غير شاملة نسبة  %7رسوم البلدية ونسبة  %5ضريبة القيمة المضافة ونسبة  %10رسوم الخدمة

