


TANDOORI ĀLOO CHANA PAPDI CHAAT  D V  | 40.00
Mildly spiced tandoori potatoes with chick peas and crisps, tossed in

Chef’s special emulsion of chaat masala, fresh coriander and lemon juice

CANTONESE SALT AND PEPPER STYLE  | 55.00
Tossed with crushed black pepper, celery, garlic, ginger 

and green onion with your choice of - 
mushrooms and potatoes V H

prawns and baby corn S
chicken lollipops with broccoli P H

 
CRAB RANGOON  S D  | 55.00

Surimi or crab stick enriched with herbed cream cheese and celery
encased in a crispy pastry | mango chili dip

 
LUMPIA MANOK AT GULAY  P  | 45.00

Crispy Spring rolls from Philippines | Stu�ed with stir fried chicken hash 
and vegetables | Sweet chili sauce

SINGAPOREAN QUAIL 65  P  | 55.00
Crispy fried to perfection, this quail is infused with chef’s special, 

spiced marinade and tossed with curry leaves | sweet and sour mayo
 

MUTTON MUTTER PATTI SAMOSA  P D N  | 40.00
Delicate mix of lamb hash and green peas, scented with cumin 

and coriander, wrapped in a crispy pastry | mint chutney
 

SIKANDERABĀDI SHAAMI KABAB  M D  | 55.00
Spiced cutlet made with hand minced lamb, stu�ed with cheese,

shallow fried to perfection | mint chutney, pineapple raita and kachumber

Salads and Starters

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy



‘From our ‘Tandoor
With naan, side salad and mint chutney

HAMMOUR MALAI TIKKA  S D  | 80.00
Arabian hammour �sh cubes with cream cheese, cooked on glowing embers

MURG MALAI TIKKA  P D  | 70.00
Tender morsels of chicken marinated with green coriander root 

and cream cheese

BARRAH KABAB  M D  | 90.00
Kebab �t for the Royals - lamb chops marinated overnight with apple vinegar,

yogurt and a secret mix of spices, char grilled over red hot embers

SEEKH KABAB  M D  | 85.00
Hand crafted lamb mice kebab with sa�ron and traditional spices

Sushi and  Dim Sums
ASSORTED SUSHI PLATTER  S

With soy sauce, wasabi and pickled ginger

6 pieces  | 70.00
12 pieces  | 120.00

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy

HOT AND SOUR SOUP  | 33.00
Your choice of �lling | vegetables V, prawns S, or chicken P

TOM YUM GOONG  S  | 40.00
Thai prawn soup scented with galangal and lemongrass

EGG DROP SOUP  | 33.00
Your choice of �lling | sweet corn V, chicken P, or mix

HAMMOUR MULLIGATAWNY  S H  | 33.00
Our version of the famous curry soup with steamed 

hammour | aromatic pulao and pickle

Soups

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy

SHAO MAI (6 PIECES)  | 50.00
Popularly called as Siu Mai.  Open dim sums, 

steamed with your choice of �lling - Mix vegetables F Chicken P

XIA JIAO (6 PIECES)  S  | 65.00
Har gow or Shrimp Bonnet dim sums, steamed and stu�ed with prawns

TIBETAN LAMB KOTHE (6 PIECES)  M  | 55.00
Pan fried lamb dim sum



-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy

JHEENGA BIRYANI  S D N  | 95.00
prawns cooked in an aromatic gravy with  basmati rice

 
MALABAR MACHCHLI BIRYANI  S D N  | 75.00

From The Southern Coast of India | fragrant basmati rice and �sh in a
delicate blend of herbs, spices and nuts

TANDOORI CHOOZA ZAFRANI PULAO KE SAATH  P D N  | 85.00
Known as the King of Kebabs | whole spring chicken, rubbed in a marinade of 
yogurt and garam masala, slow cooked in tandoor | pulao enhanced with dry 

fruits and nuts
  

MURG MALAI TIKKA CHILMAN BIRYANI  P D N  | 75.00
Our house specialty | succulent chicken morsels, cooked in tandoor,

combined with an aromatic gravy and basmati rice, all sealed in a
traditional chilman, a thin veil like dough, and baked

 
KHABSA DIJAJ  P D N  | 75.00

Another specialty from us | traditional rice and chicken preparation of
The Land, made by our Tabbakha, from Al Ahsa

Biryani,  Rice and  Noodles
Cucumber, pomegranates and toasted almond raita | mint chutney | side salad and pickle

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy

 LUKHNOWI DUM NALLI GOSHT BIRYANI  M D N  | 85.00
An age old recipe from The Rakabdars, the gourmet cooks of the

Mughal Royal Kitchens | this preparation of slow braised lamb shank perfumed 
withrose essence, sa�ron, herbs and spices, blend harmoniously with Basmati rice

FRIED RICE  | 45.00
Your choice of vegetables V, eggs P, chicken P, seafood S or mixed

 
FRIED NOODLES  | 45.00

Your choice of vegetables V, eggs P, chicken P, seafood S or mixed

CHOP SUEY  P  | 50.00
Stir fried chicken and vegetables with a tangy gravy| bed of

garlic fried rice | wok grilled eggs
  

CHOW MEIN  S P  | 50.00
Crispy noodles with sweet and sour prawns | wok grilled eggs

  

BIRYANI RICE  | 35.00

FRENCH FRIED POTATOES  | 28.00

POTATO WEDGES STIR FRIED AND TOPPED WITH CHEESE  | 35.00



WOK BRAISED EXOTIC VEGETABLES  F H  | 45.00
Garlic red pepper sauce

 
HALLOUMI JALFREZI  D V  | 45.00

Mélange of ash fried seasonal vegetables and halloumi cheese,
encased in a rich gravy

DAL MAKHANI  D V  | 40.00
A harmonious fusion of black lentils and kidney beans with tomato, ginger and

garlic, slow cooked for 12 hours, �nished with cream and a dollop of butter

FRIED TEMPURA LOBSTER LEMON CORIANDER SAUCE  S  | 50.00 per 100 grams

Lobster chunks encased in a light tempura batter | stir fried asparagus and
potato wedges with spring onion lemon coriander sauce

 
CANTONESE STEAMED LOBSTER  S  | 50.00 per 100 grams

With ginger, green onions, cilantro and oyster sauce | stir fried asparagus 
and potato wedges

KOREAN KKANPUNG SAEU  S  | 115.00
Sweet and spicy tiger prawns | Steamed rice

  
TANDOORI JHEENGA  S D N  | 115.00

Cold water tiger prawns, skewered and char grilled in tandoor | aromatic pulao |
side salad | three sauces

Main Course

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy

CATCH OF THE DAY  S  | 95.00
Fresh catch from the Arabian Gulf | deep fried with sauce trilogy | sweet and sour 

lemon coriander and ginger soy with burnt garlic  
 

FRIED HAMMOUR  S D  | 85.00
Hammour �sh, fried, wrapped in banana leaf | molee sauce |

steamed string hoppers | side salad

THAI CURRY  | 70.00
Green curry
 Red curry

Yellow curry
 with your choice of vegetables V, mix seafood S or chicken P | Steamed rice

  
STIR FRIED CHICKEN WITH CASHEW NUTS  P | 75.00

Sweet and sour bell pepper stew | stir fried noodles

BUTTER CHICKEN  D P N  | 75.00
World renowned Indian chicken preparation | chicken tikka served in a

velvety tomato gravy
 

WOK FRIED BEEF MINUTE STEAKS TAGALOG  M H  | 80.00
Tenderloin minute steaks, marinated in lemon juice, garlic 

and soy sauce | steamed rice

KUNG POW LAMB CHOPS  M  | 90.00
Mee mamak – saucy noodles

  
GOSHT CHAAP BADAM PASANDA  M D N  | 90.00

Lamb chop escallops, rolled and cooked in almond enriched gravy



Desserts
GULĀB JAMUN  D N  | 30.00

Dumplings with milk solids, soaked in a sweet syrup 
and served warm | Vanilla Ice cream

 
TEMPURA FRIED ICE CREAM  D N  | 32.00

Vanilla ice cream spiked with coconut and tempura fried | berry compote

DATE AND NUT DIM SUM  D N  | 32.00
Steamed dimsum with dates and nuts | almond darsan 

and brownie soil | mocha reduction

SEVIYYA KHEER  D N  | 28.00
Light pudding made with vermicelli, served warm, topped with raisins and nuts

LAVA CAKE  D N  | 32.00
Warm chocolate pudding | Vanilla ice cream

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy

WATER
Perrier water | 20.00
Perrier large | 32.00 

Mineral water small | 10.00
Mineral water large | 15.00

 
SOFT DRINKS | 12.00

Pepsi /Diet pepsi /7-up /Coca Cola/Sprite

MALT DRINKS
Budweiser | 20.00

Moussy | 20.00

 Soft drinks & mineral water

ORANGE JUICE | 25.00

PINEAPPLE JUICE | 25.00

LEMON WITH MINT | 25.00

CARROT JUICE  | 25.00

SAUDI COOLER (2 PERSONS) | 35.00

Juice

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy



PINA COLADA | 29.00
Coconut milk, pineapple juice 

 
FAUX JITO | 29.00

Blueberry, mint leaves, fresh lemon juice

MORNING STAR | 29.00
Honey, pineapple juice, pineapple chunks

MOHITO VIRGIN | 29.00
Ice, sugar, mint leaves, soda 

POMEGRANATE TEMPLE | 25.00

BLUE COCKTAIL | 35.00

 SILK ROAD | 29.00

 Cocktails

TURKISH COFFEE  | 20.00

SELECTION OF  HERBAL TEA  | 20.00

ESPRESSO  | 20.00

Hot beverages

-Moderately spiced               - spiced  
V-Vegetarian  D-Dairy  N-Contains nuts  S-Seafood  P-Poultry  M-Meat  F-Vegan  H-Healthy





-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي

بينا كولدا  | 29.00
حليب جوز الهند / عصير ا�ناناس

موهيتو فيرجن  | 29.00
ورق النعناع / عصير الليمون الطازج  

فوكس جيتو  | 29.00
 توت أزرق، ورق النعناع، عصير الليمون الطازج

 
كوكتيل نجم الصباح | 29.00

عسل / عصير أناناس / قطع ا�ناناس

كوكتيل الرمان  | 25.00
الكوكتيل ا�زرق | 35.00

كوكتيل درب الحرير | 29.00

قهوة تركية | 20.00

اختياركم من الشاي با�عشاب | 20.00

اسبرسو | 20.00

قائمة الكوكتيل 

المشروبات الساخنة 



جوالب جامون ح م  | 30.00
زالبية بالحليب الجامد، يضاف إليها شراب حلو وتقدم دافئة | آيس كريم الفانيال

  
آيس كريم مقلية بالتمبورا ح م | 32.00

آيس كريم الفانيال المغمسة بجوز الهند والمقلية بالتمبورا | كومبوت التوت  

لفائف الديم سام بالتمر والمكسرات ح م | 32.00
لفائف مطهوة بالبخار ومحشوة بالتمر والمكسرات | درسان اللوز ومعجون البراوني | موكا 

  
سيفيا خير ح م | 28.00

بودينج خفيف من الفيرميسيلي، تقدم دافئة، مغطاة بالزبيب والمكسرات

كيك الفا ح م | 32.00
بودينج الشوكوالته الساخنة | آيس كريم الفانيال

الحلويات

-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي

المياه المعدنية 
ماء بيريه صغير | 20.00
ماء بيريه كبير | 32.00

ماء معدني صغير | 10.00
ماء معدني كبير | 15.00

  
المرطبات | 12.00

بيبسي ، بيبسي دايت ، سفن أب، كوكا كوال ، سبرايت 
 

شراب شعير
بودوايزر | 20.00
موسي | 20.00

عصير برتقال | 25.00 
 عصير أناناس | 25.00 

 عصير ليمون بالنعناع | 25.00
عصير الجزر | 25.00 

 عصير السعودية المبرد لشخصين | 35.00

المرطبات والمياه المعدنية  

عصائر 

-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي



-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي

تشكيلة خضار مقالة  ف ص  | 45.00
صلصة الثوم والفلفل ا�حمر

  
جالفريزي الحلوم   ح ن | 45.00

مزيج من الخضار الموسمية الملّوحة بالمقالة وجبنة الحلوم، مغطسة بالمرق الكثيف
 

دال ماخاني ح ن  | 40.00
مزيج متناغم من العدس ا�سود والفاصولياء مع الطماطم والزنجبيل والثوم، يطهى ببطء لمدة 12 ساعة، ثم 

يضاف إليها الكريمة وقطعة من الزبدة
 

تمبورا الكركند المقلي بصلصة الليمون والكزبرة ب  | 50.00 لكل 100 غرام
قطع مقرمشة من الكركند المغطاة بمسحوق التمبورا الخفيف | مقالي الهليون وويدجز البطاطس مع صلصة 

البصل ا�خضر والليمون والكزبرة
 

كركند كانتوني مطهو على البخار ب  | 50.00 لكل 100 غرام
مع الزنجبيل، البصل، البصل ا�خضر، أوراق الكزبرة وصلصة المحار | مقالي الهليون وويدجز البطاطس  

 
كانبونج سو الكوري  ب  | 115.00

قريدس النمر بصلصة حامض وحلو | أرز مطهو بالبخار
  

تندوري الجينجا ب ح م  | 115.00
قريدس نمر المياه الباردة، مشوي بالسيخ على الفحم | البوالو المعطر | سلطة جانبية | ثالث صلصات

صيد اليوم ب  | 95.00
صيد طازج من الخليج العربي | مقلي مع صلصة تريجولي | صلصة حامض وحلو، كزبرة بالليمون وصويا 

الزنجبيل والثوم المحمر

ا�طباق الرئيسية
هامور مقلي ب ح  | 85.00

سمك هامور مقلي ومغلف بأوراق الموز | صلصة مولي | سترينج هوبرز المطهية بالبخار | سلطة جانبية

كاري تايلندي  | 70.00
كاري أخضر

أحمر
أصفر

 مع اختيارك من: الخضار ن، مجموعة من البحريات ب، الدجاج د | أرز مطهو بالبخار
  

دجاج مقلي مع الكاجو  د  | 75.00
يخنة الفلفل الحلو بصلصة الحامض والحلو | نودلز مقلية

 
دجاج بالزبدة ح  د م  | 75.00

دجاج محضر بالطريقة الهندية المعروفة عالميًا | دجاج تكا، يقدم مع مرق الطماطم الكثيف
 

تاجالوك شرائح ستيك لحم بقري رقيقة مقلية ل ص  | 80.00
شرائح اللحم الرقيقة والطرية، مغمسة بعصير الليمون والثوم وصلصة الصويا | أرز مطهو بالبخار

 
كونج بو قطع لحم الضأن   ل  | 90.00

طبق مي ماماك – نودلز بالصلصة 
 

جوشت شاب بادام باساندا ل ح م  | 90.00
قطع اسكالوب مفروم لحم الضأن، ملفوفة ومطهوة بمرق اللوز الكثيف

-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي



برياني لوكنوي دام نالي جوشت   ل ح م | 85.00
وصفة عريقة من أطباق "راكابدار" الشهيرة في المطابخ الملكية في عهد سالطين الهند | لحم ضأن مطبوخ 

ببطء ومعطر برحيق الزهور والزعفران وا�عشاب والتوابل، ممزوجة بتناغم مع ا�رز البسمتي

أرز مقلي | 45.00
اختيارك من: الخضار ف، البيض د، الدجاج د، البحريات ب أو مزيج من المختارات

  
نودلز مقلية | 45.00

اختيارك من: الخضار ف، البيض د، الدجاج د، البحريات ب أو مزيج من المختارات

تشوب سوي   د | 50.00
دجاج وخضار مقلية يضاف إليها المرق اللذيذ | طبقة من ا�رز المقلي بالثوم | بيض مشوي بالمقالة

  
تشاو مين ب | 50.00

نودلز مقرمشة مع القريدس الحامض والحلو | بيض مشوي بالمقالة

أرز برياني | 35.00
  

بطاطس مقلية | 28.00

بطاطس ويدجز مقلية ومغطاة بالجبنة | 35.00

-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي

برياني جينجا ب ح م  | 95.00
قريدس مطهو بالمرق المعطر وا�رز البسمتي

  
برياني ماالبار ماشلي ب ح م | 75.00

من الساحل الجنوبي للهند | أرز بسمتي معطر وسمك في مزيج خفيف من ا�عشاب والبهارات والمكسرات

ندوري تشوزا زعفراني بوالو كي ساث   د ح م | 85.00
الشهيرة باسم ملك الكباب | دجاج كامل، مفروك بتتبيلة اللبن ومساال جارام، مطهية ببطء في صلصة 

التندور | بوالو مع الفواكه المجففة والمكسرات
  

ميرج ماالي تكا وبرياني تشيلمان د ح م | 75.00
وصفتنا الخاصة | قطع الدجاج الطرية المطهوة بالتندور، ممزوجة بالمرق المعطر الكثيف وا�رز البسمتي، 

جميعها مغلفة بطريقة تشيلمان التقليدية، ضمن عجينة رقيقة مخبوزة

كبسة دجاج د ح م | 75.00
طبق آخر نمتاز به | أرز تقليدي ودجاج محضر محليًا بطريقة "الطباخة" لدينا في مدينة ا�حساء

  

برياني، نودلز وأرز
رايتا الخيار والرمان واللوز المحمص | صلصة النعناع | سلطة جانبية ومخلل

-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي



-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي

هامور ماالي تكا ب ح  | 80.00
مكعبات سمك الهامور العربي وكريمة الجبنة،

مطهوة على الجمر المتقد 
  

ميرج ماالي تكا د ح | 70.00
قطع مقرمشة من الدجاج المتبل بجذور الكزبرة الخضراء وكريمة الجبنة

 
باراه كباب   ل ح  | 90.00

كباب ملكي | قطع من لحم الضأن المتبلة طوال الليل بخل التفاح، اللبن وخلطة البهارات السرية، مشوية على 
الجمر ا¦حمر المتقد

 
كباب عالسيخ   ل ح  | 85.00

معجون لحم الضأن المطحون يدويًا مع الزعفران والبهارات التقليدية

طبق سوشي متنوع ب
مع صلصة الصويا، واسابي ومخلل الزنجبيل

6 قطع | 70.00
12 قطعة | 120.00

من أطباق "التندور" لدينا

السوشي مع لفائف ديم سام

مع خبز النان، سلطة جانبية وصلصة النعناع

حساء ساخن وحامض  | 33.00
باختيارك من: | خضار ف، قريدس ب، أو دجاج د

  
توم يام جونج  ب | 40.00

قريدس تايلندي بتتبيلة جاالنجال وعشبة الليمون
 

شوربة البيض  | 33.00
اختيارك من: | الذرة الحلوة ف، الدجاج د، أو كالهما

 
هامور موليجاتاوني  ب ص  | 33.00

وصفتنا من شوربة الكاري الشهيرة وسمك الهامور المطهو بالبخار | بوالو معطر مع المخلل

الشوربات

-حار معتدل               - حار  
ن - نباتي  ح- منتجات الحليب  م - يحتوي على مكسرات  ب - مأكوالت بحرية  د - لحم الدواجن  ل - لحوم  ف-نباتي صرف (بدون منتجات الحليب)  ص-صحي

  شاو ماي (6 قطع) | 50.00
الشهيرة بسيو ماي | لفائف الديم سام المفتوحة | مطهوة على البخار باختيارك من الحشوة: 

خلطة الخضار ف
 دجاج د

إكسيا جاو (6 قطع)  ب | 65.00
لفائف الديم سام من الهارجو أو القريدس، مطهوة بالبخار ومحشوة بالروبيان

  
كوث لحم الضأن بطريقة التيبت (6 قطع)  ل | 55.00

لفائف الديم سام بلحم الضأن المطهو بالمقالة



تندوري آلو تشانا بابدي شات   ح ن  | 40.00
بطاطس بتتبيلة خفيفة من بهارات التندوري مع الحمص والمقرمشات، ممزوجة بخلطة الشيف الخاصة من خالصة 

شات ماساال والكزبرة الطازجة وعصير الليمون.
  

تتبيلة الملح والفلفل الكانتونية | 55.00
 الفلفل ا�سود المطحون، البقدونس، الثوم، الزنجبيل والبصل ا�خضر | تقدم مع اختيارك من:

الفطر والبطاطس ن ص
القريدس والذرة الصغيرة ب

لوليبوب الدجاج والبروكولي د ص
 

رانجون الكراب ب ح  | 55.00
أعواد الكراب أو السوريمي متبلة بكريم الجبنة با�عشاب والبقدونس ومغطاة بالعجين المقرمش | كريمة 

المانغو الحارة
 

لفائف جوالي لومبيا مانوك د  | 45.00
لفائف سبرينج رولز الفيليبينية المقرمشة | محشوة بمفروم الدجاج المقلي 

المقرمش والخضار | صلصة الفلفل الحلو
 

كيل سينغافوري 65  د  | 55.00
وصفة الشيف المميزة من طائر السمان السنغافوري المقلي المقرمش، وتتبيلة حارة مع 

أوراق الكاري | مايونيز حامض وحلو  
 

موتون ماتر باتي ساموزا   د ح م  | 40.00
مزيج خفيف من مفروم لحم الضأن والبازالء الخضراء، بتتبيلة من الكمون والكزبرة ومغلفة 

بالعجين المقرمش | صلصة النعناع
  

اسكندرابادي شامي كباب  ل ح  | 55.00
كستالتة من لحم الضأن المتبل المطحون يدويًا والمحشو بالجبنة، مقلية بقليل من الزيت | صلصة النعناع، 

صلصة رايتا ا�ناناس وسلطة الكاتشومبر

المقبالت والسلطات
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