




Your preferred dishes can be prepared Non-Spicy, Medium Spicy and Spicy.

�كن إعداد طبقك ا�فضل غ� حار، متوسط أو حار

Queen of India offers contemporary Indian 
Cuisine with a refined approach.

Our unparalleled service is our hallmark of
Indian Hospitality.

Our delightful dishes are inspired by historic 
Indian gastronomy.

 يقدم مطعم ملكة الهند المأكوالت الهندية
   المعارصة مع نهج راق۔ إن خدماتنا االستثنائية تمثل

السمة الممزية للضيافة على الطريقة الهندية

 إن أطباقنا اللذيذة مستوحاة من فن الطهو
الهندي التاريخي۔

From India, with Love.

من الهند، مع الحب

 All prices inclusive of VATتشمل ا سعار �يبة القيمة ا�ضافة

Vegetarian

نباتي أطباق النجمة

Star Dishes

عصري طازج

Fresh Juice

.



Roasted Tomato Basil Soup
شوربة الط�طم والريحان

322 :السعرات الحرارية

ROASTED TOMATO
BASIL SOUP
Perfectly roasted Tomatoes blended 
with fresh Basil and Spices.
Flavorful & Creamy.

شوربة الطماطم
والريحان 

 شوربة كريمية ذات مذاق ممزي ولذيذة تتكون من
 طماطم طازجة مشوية بطريقة مثالية، مزموجة

.بأعشاب الريحان الفواحة والتوابل

SOUPS الشوربات

DAL SOUP
Protein-rich Lentils spiced with a hit of 
Ginger. Rich & Smooth.

شوربة العدس الهندية (دال
شوربة عدس دافئة ُمطعمة بنكهة الزنجبيل

.ذات قوام كريمي 

(

SEAFOOD SOUP 
A Flavourful blend of Fresh Seafood in 
vegetable stock. Simply Delicious
and Velvety.

شوربة المأكوالت البحرية
 شوربة دافئة وكريمية محرضة من

 المأكوالت البحرية المزموجة بالخضار
!الشهي. شهية ولذيذة

دجاج مطبوخ ومعزز النكهة باللوز
والزعفران عاِل الجودة، محرضة بحب على

.الطريقة المزنلية

HOME STYLE CHICKEN 
AND ALMOND SOUP 
Fresh Chicken perfectly paired with 
premium Almonds and Saffron Traditional 
& Soothing Home-Style Cooking 

 شوربة الدجاج واللوز على
الطريقة المزنلية

189 :السعرات الحرارية

532 :السعرات الحرارية

338 :السعرات الحرارية

{ 34 }

{ 34 }

{ 29 }

{ 24 }



Home-Style Chicken Baadami Shorba
شوربة الدجاج واللوز ع� الطريقة ا�نزلية



Jarjar Salad
سلطة الجرج�

Shrimp and Avocado Salad
سلطة الروبيان وا فوكادو



MIXED GREEN SALAD 
WITH APPLE AND 
SMOKED CHEESE
Fresh Mixed Greens with Crispy 
Apples and deeply-flavoured smoked 
Cheese. Packed with Flavour & Rich
in Texture.

 سلطة خرضاء مشكلة
 معززة بالتفاح والجنب

المدخن
 مزيج لذيذ وغين بالنكهات والقوام المتجانس -
 فهو مزيج هش والذع وحلو ومقرمش، بفضل

 احتوائه على الخرضوات الطازجة من الحديقة
.والتفاح والجنب المطبوخ المدخن

JARJAR SALAD
Fresh and Peppery Arugula Leaves 
tossed with Crispy Red Onions, Juicy 
Tomatoes and finished with a squeeze 
of fresh Lemon Juice & a sprinkle of 
Sumac. Traditional & A Must Try!

سلطة الجرجري
سلطة رشق أوسطية تقليدية محرضة

من أوراق الجرجري والطماطم والبصل مع
عصري الليمون. إنها لذيذة وجيد للغاية

لدرجة أنك ستتساءل لماذا لم
!تجربها من قبل

HUMMUS SALAD 
Whole Chickpeas, Juicy Cherry 
Tomatoes and Crunchy Lollo tossed in 
a vibrant Lemon & Coriander dressing. 
Creamy Goodness in each bite.

سلطة حمص
حمص وطماطم كرزية وخس أحرم مزموجة
مع صلصة الليمون والكزبرة. سوف تتذوق

طعًما كريمًيا ممًزيا وشهًيا مع كل
.ملعقة تتناولها

ARABIC FATTOUSH
Cubed snappy Radish, Crunchy 
Cucumber, Snappy Bell Peppers, Fresh 
Lettuce tossed in a sweet Molasses 
dressing and finished with a generous 
sprinkling of Sumac. 

فتوش عربية
 مكعبات من الفجل والخيار والفلفل

 الحلو والخس والسماق مزموجة
 جميعها مع صلصة دبس السكر.

 سلطة مليئة باأللوان تصلح كطبق لذيذ
.تبدأ به وجبتك

سلطة الملكة
 رشائح صدور الدجاج المشوية، مغطاة بالخس

 واألناناس الطازجني مع صلصة الشيف
 الخاصة. هذه هي السلطة األكرث شعبية

.ومبيًعا لدينا، جربها وستعرف لسبب

QUEEN’S SALAD
Perfectly grilled Chicken Breast Strips 
tossed with crunchy Lettuce and Sweet 
Pineapple in Chef’s special vinaigrette. 
Delicious & Unforgettable.

SHRIMP AND
AVOCADO SALAD
Fresh Prawns tossed with Soft Avocado 
in a zesty Cucumber & Lime Dressing. 
Tasteful & Wholesome.

 سلطة الروبيان
واألفوكادو

 روبيان وأفوكادو مع رشائح الخيار
 وصلصة الليمون الُمنعش. ليست مجرد

.سلطة، فهي صحية وشهية ولذيذة

SALADS الَسَلطات

Queen’s Salad
سلطة ا�لكة

565 :السعرات الحرارية

286 :السعرات الحرارية

451 :السعرات الحرارية

560 :السعرات الحرارية

304 :السعرات الحرارية

446 :السعرات الحرارية

{ 35 }

{ 38 }

{ 44 }

{ 48 }

{ 35 }

{ 29 }



ZAITUNI PANEER 
TIKKA
Rich Cottage cheese stuffed with 
Kalamata Olives and marinated in 
Yoghurt. Lip-Smacking & Served
with a Garlic Dip.

زيتوني
بانري تكا

جنب قريش متبل باللنب مليئة بزيتون
كاالماتا تقدم مع الثومية

.تأكل أصابعك ورائها

كركور الجنب
 وجبات خفيفة مقرمشة غنية بالجنب مع

 صلصة الفلفل الحلو. مزيج مثالي من
.المكونات الشهية والنكهات اللذيذة

CHEESE KURKURE
A Crispy Cheesy Snack served with 
Sweet & Spicy Chilli Sauce. Inviting 
and Moreish.

TANDOORI MALAI 
BROCCOLI
Fresh Broccoli Florets marinated in a rich 
Yoghurt & Cheese marinade. Char-grilled 
and served with Spicy Hot-Garlic sauce. 
Rich & Mouth-Watering.

تندوري ماالي
الربوكلي

 بروكلي متبل باللنب والجنب يقدم
 مع صلصة الثوم الحارة. تجعل

 النكهات الغنية من هذا الطبق فاتح
.شهية مثالي

CORN CHEESE TIKKI
Soft and Stuffed Baby-Corn patties 
served with Creamy Mutabbal. Modern 
& Deliciously Indian.

ذرة جنب تيكي
شطرية ذرة صغرية محشية تقدم مع

.متبل، تأخذك إلى المذاق الهندي الحديث

Cheese Kurkure
كركور الج�

VEG STARTERS المقبالت النباتية

943 :السعرات الحرارية

738 :السعرات الحرارية

976 :السعرات الحرارية

646 :السعرات الحرارية

{ 52 }

{ 34 }

{ 44 }

{ 54 }



Zaituni Paneer Tikka
زيتو� بان� تكا

Tandoori Malai Broccoli
تندوري ما�ي ال�وك�



Pepper Chicken ‘n’ Waffles
وافل الدجاج بالفلفل

Awadhi Gosht Seekh Kebab
سيخ كباب عو� جوشت



PEPPER CHICKEN ‘N’ 
WAFFLES
South Indian Pepper Chicken served 
on a stack of soft Waffles and topped 
with crumbly Feta Cheese.
Deliciously Spiced.

وافل الدجاج
بالفلفل

وجبة دجاج بالفلفل تشتهر بها جنوب
الهند، ُتقدم على وافل مغطاة بجنب

!الفيتا. طعمها رائع كحكايتها

CHICKEN TIKKA WITH 
BAKED CHEESE
Soft & Juicy Chicken Tikka baked with 
Cheese. Luscious & Divine.

تكا دجاج بالجنب
المخبوز

دجاج تكا طري ولذيذ مع الجنب المخبوز
.بإتقان في الفرن

AWADHI GOSHT
SEEKH KEBAB
A delicacy from the Awadh Region – 
Spiced & Roasted Lamb Mince served 
with Tangy Mango Pickle dip.

سيخ كباب
عوضي جوشت

وجبة شهية من سيخ لحم الضأن
المفروم، يقدم مع صلصة المانجو ذات

النكهة المنعشة والممزية

ANGAARA
CHICKEN TIKKA
Fresh Chicken pieces marinated in a 
spiced mixture with powdered Black 
Sesame, then skewered and cooked in a 
traditional Tandoor. Served with a Creamy 
Garlic dip. Spiced & Succulent.

أنجارا
دجاج تكا

قطع دجاج طازج متبلة بخلطة خاصة من
التوابل مع مسحوق السمسم األسود، ثم
توضع في أسياخ وُتطهى في فرن التندور

التقليدي. تقدم مع الثومية

CHILGOZA
MALAI KEBAB
Fresh Chicken Pieces marinated in a 
mince of Pine Nuts, grilled and served 
with Garlic Bread. Juicy & Textural.

كباب
شيلجوزا ماالي

دجاج متبل بمفروم الصنوبر الفاخر
مع خزب بالثوم

.

.

.

Chicken Tikka with Baked Cheese
تكا دجاج بالج� ا�خبوز

NON VEG STARTERS المقبالت غري النباتية

1061 :السعرات الحرارية

985 :السعرات الحرارية

984 :السعرات الحرارية

1356 :السعرات الحرارية

1373 :السعرات الحرارية

{ 48 }

{ 54 }

{ 78 }

{ 66 }

{ 64 }



Angaara Chicken Tikka
أنجارا دجاج تكا

Chilgoza Malai Kebab
كباب شيلجوزا ما�ي



NON VEG STARTERS المقبالت غري النباتية

Kunafa Prawn
كنافة الروبيان

KUNAFA PRAWN
Fresh Prawns marinated in Indian 
spices, and wrapped in stringy Kunafa 
and fried. Served with Hot Garlic 
Sauce. Crispy & Snappy.

كنافة الروبيان
روبيان متبل بالبهارات الهندية

الممزية مقلي حىت درجة القرمشة
.ويقدم مع صلصة الثوم الحار

MAHI HARA PYAZ
Fresh Mahi Fish coupled with the 
Crunch of Spring Onions. Fresh & a 
Must Try.

سمك ماهي هارا بياز
سمك ماهي طازج مع البصل األخرض

الطازج. يجدر بك أن تجرب هذا
.الطبق الممزي

MARATHI SHRIMP
Fresh Shrimp tossed in an iconic 
Mumbai style preparation with 
Peanuts. Nutty & Mumba-iyya!

روبيان الرماثي
روبيان محرض على طريقة مومباي

ُمَطَعم بالنكهة الممزية
.للفول السوداني

TANDOORI HAMUR 
FISH TIKKA
Hammoor Fish infused with a herbs & 
spices rub, then char-grilled in the 
tandoor. Tender & Perfect.

 تندوري
هامور تكا

 سمك هامور منقوع في األعشاب
 والبهارات ثم يتم شويه على الطريقة

.الهندية في فرن التندور

TANDOORI
LAMB CHOPS
Fresh Lamb Chops marinated with 
creamy Yoghurt, Cinnamon & Star 
Anise. Served with Beet and Mashed 
Potatoes. Hearty & Spiced.

تندوري رشائح
لحم الضأن

رشائح لحم ضأن متبلة بخلطة اللنب
والقرفة وزهور اليانسون

الممزية. تقدم مع الشمندر
.والبطاطا المهروسة

932 { 54 }:السعرات الحرارية

1138 { 47 }:السعرات الحرارية

1010 { 52 }:السعرات الحرارية

947 { 56 }:السعرات الحرارية

1038 { 120 }:السعرات الحرارية



Chilgoza Malai Kebab
كباب شيلجوزا ما�ي

MAIN COURSE VEG األطباق الرئيسية النباتية

CHHENA PALAK
Cottage cheese tossed in a velvety 
Spiced Spinach Gravy and served with 
Garlic Naan. Smooth & Hearty.

شينا باالك
جنب قريش مخفوق مع هريس

السبانخ، يقدم مع خزب النان بالثوم
.الهندي الشهري

TADKEWALI DAHI
Fresh Yoghurt Tempered with Indian 
Spices and served with Garlic Naan. 
Spicy & Soothing.

تادكوالي داهي
لنب مخفوق مع خزب النان

.بالثوم الهندي الشهري

PANEER BUTTER 
MASALA
Cubed Cottage cheese tossed in rich 
Tomato,Onion,Cashew Nut gravy and 
served with Butter Naan.
Buttery & Rich.

بانري زبدة
الماساال

 جنب قريش مغموس في مرق
 ممزي وفاخر غين بالطماطم والبصل

.والكاجو. يقدم مع الخزب بالزبدة

DUM KA PANEER
Slow Cooked Cottage Cheese made in
a traditional dum method, served with 
Fresh Coriander Kulcha.
Creamy & Herby.

دوم كا بانري
 جنب قريش مطبوخ على نار هادئة
 محرض على طريقة دوم التقليدية،

.يقدم مع خزب الكولشا بالكزبرة

SUBZI KALONJI
Garden fresh vegetables flavoured
with Nigella Seeds. Rich & Lively.

سوبزي كالونجي
خرضوات طازجة من الحديقة مع نكهة بذور

.البصل األسود الشهية. خزب الكولشان ببذور البصل

DAL LASOONI TADKA
Yellow lentils prepared home-styled 
and finished with a tempering of Ghee, 
Garlic & Whole Spices. Awesome &  
amazingly flavorful.

دال السوني تادكا
 وجبة شهية محرضة على الطريقة المزنلية من

 العدس األصفر المخفوق بالسمن والثوم
 والبهارات الكاملة. إنها مليئة بالنكهات

.ولذيذة بشكل مذهل

Dum Ka Paneer
دوم كا بان�

950 { 54 }:السعرات الحرارية

594 { 42 }:السعرات الحرارية

924 { 54 }:السعرات الحرارية

1085 { 45 }:السعرات الحرارية

715 { 42 }:السعرات الحرارية

666 { 38 }:السعرات الحرارية



Tadkewali Dahi
تادكوا§ داهي

Subzi Kalonji
سوبزي كالونجي



MAIN COURSE NON VEG األطباق الرئيسية غري النباتية

CLASSIC BUTTER 
CHICKEN
Tender pieces of Chicken tossed in a 
creamy Tomato, Onion and Cashew 
Nut Gravy. Delicately Spiced & Rich.

دجاج بالزبدة
كالسيكي

قطع دجاج طرية مطبوخة في
خلطة مرق الطماطم والبصل

والكاجو الفاخرة

LUXURE BUTTER 
CHICKEN WITH
LEMON RICE
Tender Pieces of Chicken cooked in a 
rich and creamy gravy and served with 
Lemon Rice.

 دجاج بالزبدة
 الفاخر مع أرز

الليمون
 قطع دجاج طرية مطبوخة في مرق

 غين بالمكونات والنكهات وكريمي.
تقدم مع أرز الليمون

CHICKEN TIKKA WITH 
PICKLED ONION
Spice marinated Grilled Chicken, 
served with baby onions soaked in 
vinegar. Snappy & A match made
in Heaven.

 تكا الدجاج مع
مخلل البصل

 دجاج مشوي متبل بالبهارات
 الفواحة يقدم مع البصل

المنقوع في الخل

CHICKEN AWADHI 
KORMA
Tender Chicken tossed in a Velvety 
Spiced sauce made with Nuts, Cream & 
Butter. A classic dish from Lucknow.

 دجاج عوضي
كورما

 دجاج محرض في صلصة مخملية متبلة مع
 الجوز والكريمة والزبدة بطريقة شهية

وممزية. طبق كالسيكي من لكناو

.

.

.

.

دجاج بالزبدة الفاخر مع أرز الليمون

Luxure Butter Chicken with Lemon Rice

1497 { 65 }:السعرات الحرارية

1287 { 72 }:السعرات الحرارية

1187 { 62 }:السعرات الحرارية

1619 { 62 }:السعرات الحرارية



Nalli Harcore Lamb
لحم ضأن نا§ هاركور



MAIN COURSE NON VEG األطباق الرئيسية غري النباتية

METHI MURG KHAS
Special Chicken made with 
garden-fresh Fenugreek Leaves and 
lots of love. Spiced & Flavourful.

مييث مورغ خاس
 طبق دجاج خاص وممزي محرض من

 الحلبة الطازجة ويكسوه الكثري
.من الحب

PONDICHERRY
FISH CURRY
Hammoor fish simmered in Coconut 
Milk and Spices. Served with garlic 
bread. Thick & Comforting.

 كاري سمك
بونديشريي

 سمك هامور محرض مع حليب جوز
 الهند الغين والبهارات الفاتحة

.للشهية. يقدم مع الخزب بالثوم الشهي

.

NALLI HARCORE LAMB
Juicy lamb meat slow-cooked with 
Indian Spices, along with silky bone 
marrow. Lip-smacking & Unforgettable.

لحم ضأن نالي هاركور
 لحم ضأن طري مطهو ببطء على نار هادئة

 مع البهارات الهندية الفاتحة للشهية ونخاع
العظم المغذي. تأكل أصابعك ورائها

.

MALAI PRAWNS WITH 
CORIANDER RICE
Shrimp prepared in a Creamy gravy of 
Coconut Milk & Spices. Served with 
Fluffy Coriander flavored Rice. 
Coconuty & Purely Coastal.

 جمربي ماالي مع
األرز بالكزبرة

 روبيان دسم كريمي محرض مع
 حليب جوز الهند الغين

 والبهارات الفاتحة للشهية.
يقدم مع أرز بنكهة الكزبرة

Malai Prawn with Coriander Rice
جم�ي ما�ي مع ا رز بالكزبرة

1229 { 58 }:السعرات الحرارية

927 { 59 }:السعرات الحرارية

1151 { 86 }:السعرات الحرارية

1378 { 74 }:السعرات الحرارية



RICE AND BIRYANI األرز والربياني

VEG BIRYANI
Garden-fresh Vegetables cooked with 
flavourful aged Basmati Rice and 
garnished with Caramelised Fried 
Onions. A Perfect Dish.

برياني الخرضوات
 خرضوات طازجة من الحديقة

 مطبوخة مع أرز بسميت معتق
 ومزينة بالبصل المقلي في طبق

محبب للنفس والعني
.

.

CHICKEN LUCKNOWI 
BIRYANI
Boneless Chicken cubes cooked 
traditionally using the dum technique, 
with aged Basmati Rice, and garnished 
with Caramelised Fried Onion and 
Fresh Mint Leaves. 

 دجاج الكنوي
برياني

 مكعبات دجاج مخلية من العظم،
 مطبوخة بطريقة الدوم التقليدية مع

 أرز بسميت معتق ومزينة بالبصل
 المقلي وأوراق النعناع المبهجة

.والفاتحة للشهية

LUCKNOWI MUTTON 
BIRYANI
Cubed Succulent Lamb cooked 
traditionally using the dum technique, 
with aged Basmati Rice, and garnished 
with Caramelised Fried Onion and 
Fresh Mint Leaves.

 دجاج الكنوي
برياني

 مكعبات لحم غنم مخلية من
 العظم، مطبوخة بطريقة الدوم
 التقليدية مع أرز بسميت معتق
 ومزينة بالبصل المقلي وأوراق

.النعناع الطازجة

Lucknowi Mutton Biryani
لحم غنم �كنوي بريا�

1245 { 68 }:السعرات الحرارية

1080 { 58 }:السعرات الحرارية

834 { 42 }:السعرات الحرارية



Prawn Biryani
بريا� الروبيان

PRAWN BIRYANI
Shrimp cooked cooked traditionally 
using the dum technique, with aged 
Basmati Rice, and served with a Fresh 
Yoghurt Dip.

برياني الروبيان
 روبيان مطبوخ بطريقة الدوم

 التقليدية مع أرز بسميت معتق
.يقدم مع صلصة اللنب

SAFFRON RICE
Saffron flavored Basmati rice.
Fluffy & Flavourful.

أرز بالزعفران
 أرز بسميت بنكهة

.الزعفران

996 { 74 }:السعرات الحرارية

627 { 36 }:السعرات الحرارية

WHITE RICE
Steamed Basmati Rice

األرز األبيض
أرز بسميت على البخار

364 { 22 }:السعرات الحرارية

RICE AND BIRYANI األرز والربياني



INDIAN SAMOSA
Authentic Samosas stuffed with Spiced 
Potatoes. Served with traditional Mint and 
Tamarind chutneys. Lipsmacking & Tasty.

السمبوسة الهندية
سمبوسة تقدم مع صلصة النعناع

.والترم الهندي

CHAT AND SALAD الشات الهندي والسلطات

Indian Samosa
السمبوسة الهندية

French Fries
بطاطا مقلية

304 { 23 }:السعرات الحرارية

CUCUMBER RAITA
Shredded Cucumber and Mint
leaves mixed in Yoghurt, drizzled
with Lemon juice.

خيار بالنب
 رشائح الخيار والنعناع المزموج

باللنب مع رذاذ عصري الليمون
56 { 16 }:السعرات الحرارية

.

PLAIN YOGHURT
Plain creamy Yoghurt

لنب سادة
لنب كريمي سادة
53 { 10 }:السعرات الحرارية

FRENCH FRIES
Potatoes cut into thin strips and then 
deep fried till crisp and fluffy. Served 
with rich Tomato Ketchup.

بطاطا مقلية
 تقطع البطاطا إلى رشائح رقيقة ثم

 ُتقلى حىت تنضج. تقدم مع صلصة
الطماطم الغنية

536 { 20 }:السعرات الحرارية
.



PLAIN NAAN
Traditional Indian bread baked in
the Tandoor.

خزب ساده
 خزب هندي تقليدي مخبوز

.في التندور

BUTTER NAAN 
Traditional Indian bread baked in the
Tandoor, glazed with a grand 
smearing of butter.

خزب بالزبدة
 الخزب الهندي التقليدي

 المخبوز في التندور،
.مزموج بالزبدة

GARLIC NAAN 
Traditional Indian bread baked in the
Tandoor, flavoured with Garlic.

خزب بالثوم
خزب هندي تقليدي مخبوز في

.التندور ، بنكهة الثوم

CHEESE NAAN 
Traditional Indian bread stuffed with
cheese and baked in the Tandoor.

خزب بالجنب
 خزب هندي تقليدي محشو

.بالجنب ومخبوز في التندور

CHEESE GARLIC NAAN 
Traditional Indian bread stuffed with
cheese, garnished with Garlic and baked 
in the Tandoor.

       خزب بالجنب والثوم
 خزب هندي تقليدي محشو بالجنب مع

.الثوم، ومخبوز في التندور

BREADS الخزب

Garlic Naan
خبز بالثوم

182 { 2 }:السعرات الحرارية

254 { 4 }:السعرات الحرارية

291 { 6 }:السعرات الحرارية

259 { 12 }:السعرات الحرارية

492 { 12 }:السعرات الحرارية



TANDOORI ROTI 
Traditional whole wheat Indian bread 
baked in the Tandoor.

روتي القمح
 خزب هندي تقليدي كامل القمح

.مخبوز في التندور

LACCHA PARATHA
A popular North Indian multi-layered
shallow fried bread.

خزب التشا باراتا
 خزب متعدد الطبقات مقلي، يشتهر

.في منطقة شمال الهند

MINT LACCHA PARATHA
A multi-layered shallow fried north Indian 
whole wheat flat bread with Mint Leaves. 

خزب التشا باراتا بالنعناع
 طبقات من خزب الباراتا المقلي المحرض من القمح

.الكامل من شمال الهند مع أوراق النعناع

Laccha Paratha
خبز �تشا باراتا

Mint Laccha Paratha
خبز باراتا بالنعناع

BREADS الخزب

INDIAN BREAD BASKET
Assorted Mix of Butter Naan + Garlic 
Naan + Kulcha + Lachha Paratha. 

سلة خزب هندي
 تشكيلة من الخزب الهندي بالزبدة مع
.الخزب بالثوم والكولتشا والتشا باراتا

كولتشا
 خزب محشو بالخرضوات على الطريقة التقليدية

 في شمال الهند (محشو بالبطاطا، والبصل،
(والجنب القريش، والكزبرة

201 { 4 }:السعرات الحرارية

254 { 6 }:السعرات الحرارية

254 { 6 }:السعرات الحرارية

384 { 15 }:السعرات الحرارية

1183 { 24 }:السعرات الحرارية

KULCHA
A traditional north Indian vegetable 
stuffed bread (stuffed with Potato, 
Onion, Cottage cheese and Coriander) 



PRAWN
Shrimps marinated in spices and soy
sauce, cooked and then served on a
sizzling hot plate.

روبيان
 روبيان متبل بالتوابل وصلصة الصويا
.مطبوخة ثم تقدم على طبق ساخن

CHICKEN 
Boneless Chicken Strips marinated 
in spices and soy sauce, cooked and 
then served on a sizzling hot plate.

دجاج
 رشائح دجاج مسحب متبلة مع

 صلصة الصويا، مطبوخة وتقدم
.على طبق ساخن

SIZZLERS سزيلرز

،

448 { 78 }:السعرات الحرارية

645 { 68 }:السعرات الحرارية



MIX PLATTER
Our 6 best, delicious Kebabs
served on a platter.

كباب مشكل
 لدينا 6 أفضل الكباب اللذيذ

يقدم على طبق
2353 { 159 }:السعرات الحرارية

.

MUTTON MASALA
Mutton Cubes cooked in a combination 
of Indian herbs & spiced to your liking.

لحم مساال
مكعبات لحم مطبوخة في مزيج من

األعشاب الهندية وحار على حسب رغبتك
1002 { 88 }:السعرات الحرارية

.

QUEEN’S NALLI BOTI
A meat shank and chunks of lamb meat 
marinated in royal Indian spices and 
roasted to perfection.

نالي بوتي الملكة
 قطع لحم الغنم المتبل في مجموعة من

 التوابل الهندية الملكية والمحمصة
بشكل مثالي

1400 { 175 }:السعرات الحرارية
.

Mutton Masala
لحم مسا�

Queen’s Nalli Boti
نا§ بوµ ا�لكة

Mix Platter
كباب مشكل



DESSERTS الحلويات

SAFFRON POACHED 
PEARS
Fresh Pears filled with fragrant herbs 
and luscious cream cheese, then gently 
poached in a rich Saffron Syrup. 

 كمرثى مسلوقة مع
الزعفران

 كمرثى طازجة محشوة باألعشاب العطرية
 والجنب الكريمي اللذيذ، ثم ُتسَلق بهدوء في

. رشاب الزعفران الغين

TIRAMISU
A classic italian dessert flavoured with 
Coffee and rich Mascarpone Cheese 
then garnished with Chocolate flakes 
and a light dusting of icing sugar.

ترياميسو
 حلوى إيطالية كالسيكية بنكهة

 القهوة وجنب الماسكاربوني الغين،
 مزينة برقائق الشوكوالتة والقليل من

.مسحوق السكر الناعم

RED VELVET CAKE
A spongy Red Velvet cake with a rich 
Cream Cheese frosting. Served with 
two delicious Macaroons.

كيك رِد فلفت
 كيك رِد فلفت اإلسفنجية مزينة بكريمة

 الجنب الغنية. ُتقدم مع قطعتني من
.بسكويت الماكارون اللذيذ

SIZZLING BROWNIE
Fudgy Chocolate Walnut Brownie 
served with a Hot Chocolate Sauce on 
a sizzling plate.

الرباوني
 مذاق ال يقاوم! براوني الشوكوالتة
 الغين بالمكرسات. ُيقدم مع صلصة

.الشوكوالتة الساخنة

Tiramisu
ت�اميسو

396 { 35 }:السعرات الحرارية

598 { 42 }:السعرات الحرارية

655 { 41 }:السعرات الحرارية

835 { 29 }:السعرات الحرارية



Saffron Poached Pears
كم¼ى مسلوقة مع الزعفران

Red Velvet Cake
كيك رِد فلفت



Gulab Jamun Cheese Cake
تشيز كيك ج¾ب جامون

Jalebi Crème Brûlée
ج¾À كريم بروليه



DESSERTS الحلويات

GULAB JAMUN
CHEESE CAKE
A delicious New York Cheesecake 
served with soft Gulab Jamuns. 

 تشزي كيك جالب
جامون

 تشزي كيك لذيذة على طريقة نيويورك.
. ُتقدم مع قطع حلوى الجالب جامون

BAKED RASGULLA
Spongy and Succulent Rasgullas 
topped with thick authentic Rabdi 
and baked in oven. 

راسغوال بالفرن
 راسغوال إسفنجية ُمغطاة

 برابدي أصلي سميك ومخبوزة
. في الفرن

JALEBI CRÈME BRÛLÉE
A fusion dessert featuring textural 
crème brûlée with deliciously 
authentic Indian Jalebi. 

جالبي كريم بروليه
 حلوى تجمع بني قوام الكريم بروليه

 (كاسرتد ُمحلى بالكراميل) مع الجالييب
. الهندي اللذيذ

BANANA SPLIT 
SUNDAE
Fresh Bananas, sliced and served 
with three scoops of icecream and a 
variety of sauces on a platter.
A grand American Dessert.

 صنداي بنانا
سبليت

 موز طازج مقّطع إلى رشائح ويقدم مع
 ثالث قطع آيس كريم ومجموعة متنوعة

 من الصلصات في طبق تقديم كبري.
.حلوى أمريكية فاخرة

FRUIT OVERLOAD 
SUNDAE
Fresh Seasonal Fruits, surrounded 
with scoops of delicious Vanilla & 
Strawberry ice creams and served 
with our chef's special sauces.

 صنداي
الفواكه

 فواكه موسمية طازجة، تحيط بها
 قطع آيس كريم الفانيليا والفراولة

  اللذيذة وتقدم مع صلصاتنا
.الخاصة الشهية

Baked Rasgulla
راسغو� بالفرن

789 { 37 }:السعرات الحرارية

694 { 42 }:السعرات الحرارية

486 { 36 }:السعرات الحرارية

681 { 35 }:السعرات الحرارية

677 { 39 }:السعرات الحرارية



DESSERTS الحلويات

GULAB JAMUN
Soft Doughballs fried and soaked
in a rich Cardamom and Saffron
Sugar Syrup. 

جالب جامون
 كرات عجني طرية مقلية ومنقوعة

 في الهيل الغين ورشاب السكر
.بالزعفران اللذيذ

GAJAR HALWA
An authentic Indian dessert made with 
fresh and sweet Carrots, Milk and 
Sugar. Perfumed with Cardamom and 
garnished with dry fruits.

حالوة جاجار
 حلوى هندية أصلية مصنوعة من مزيج

 رائع من الجزر الطازج والحلو والحليب
 والسكر. يعطيها الهيل رائحة
.زكيةوتزين بالفواكه الجافة

OMALI FUSION
A traditonal Middle-Eastern Dessert 
featuring Puff Pastries soaked in Milk 
and Rose water. Garnished with Dry 
fruits and fresh Strawberry.

عمالي فيوجن
 حلوى رشق أوسطية تقليدية تحتوي

 على معجنات منقوعة في الحليب
 وماء الورد. مزينة بالفواكه المجففة

.والفراولة الطازجة

Gajar Halwa
ح¾وة جاجار

449 { 32 }:السعرات الحرارية

431 { 28 }:السعرات الحرارية
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Omali Fusion
ع�§ فيوجن

Gulab Jamun
ج¾ب جامون



MANGO LASSI 
Mango purée and Yogurt whisked 
together. An undeliably delicious drink.

اليس مانغو
 مرشوب منعش ولذيذ، مكون من المانغو

.طازجة والمهروسة مع اللنب

CARAMEL LASSI
Yogurt & Caramel churned together for 
an unconventional yet unforgettable 
delicious cooler. 

اليس كراميل
 مزيج شهي من اللنب والكراميل، سيمنحك

.تجربة مذاق منعش ال يقاوم

ZAFRANI LASSI
Yogurt, Saffron & Sugar syrup 
lusciously blended together. A truly 
royal drink.

اليس زعفران
 مرشوب رائع على الطريقة الملكية.

 تم تحضريه من اللنب والزعفران
. ورشاب السكر

COCONUT LASSI
A Yogurt churned with fresh Coconut 
Purée. A flavourful cooler.

اليس جوز الهند
 لنب منعش مع بوريه جوز الهند

.الطازج. مربد ولذيذ

LASSI (SWEET & SALT)
Yoghurt Churned with Salt and Sugar. 
A Classic North Indian cooler.

اليس (حلو ومملح
 مرشوب منعش كالسيكي في منطقة شمال

.الهند. مكون من اللنب مع السكر والملح

)

Coconut Lassi
�± جوز الهند

LASSI DRINKS

153 | 255 { 18 }:السعرات الحرارية

264 { 22 }:السعرات الحرارية

454 { 22 }:السعرات الحرارية

218 { 22 }:السعرات الحرارية

257 { 22 }:السعرات الحرارية
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Caramel Lassi
�± كراميل

Zafrani Lassi
�± زعفران



PINEAPPLE JUICE
Freshly Pressed Pineapple Juice. 
Naturally sweet and Deliciously tart - 
Perfect combination.

عصري أناناس
 عصري أناناس طازج. لمذاق

.حلو وطبيعي

ORANGE JUICE
Freshly Squeezed Orange Juice.
A sweet rush of Vitamin C.

عصري برتقال
 عصري برتقال طازج، غين

.بفيتامني يس

WATERMELON JUICE
Freshly Pressed Watermelon Juice.
A cool and refreshing drink!

عصري بطيخ
 عصري بطيخ طازج. مرشوب

!بارد ومنعش

APPLE JUICE
Freshly Pressed Apple Juice.
Very Healthy and Nutrients Rich.

عصري تفاح
 عصري تفاح مضغوط طازج. صحي جدا

.وغين بالمواد المغذية

Pineapple Juice
عص� أناناس

FRESH JUICES

Orange Juice
عص� برتقال

Watermelon Juice
عص� بطيخ

123 { 24 }:السعرات الحرارية

104 { 24 }:السعرات الحرارية

150 { 36 }:السعرات الحرارية

112 { 24 }:السعرات الحرارية

CARROT JUICE 
Freshly pressed Carrot Juice. A source of 
Vitamin A and rich in B-complex Vitamins.

عصري جزر
 عصري جزر طازج، مصدر غين بفيتامني أ

.وفيتامني ب الرمكب
88 { 22 }:السعرات الحرارية

LEMON MINT 
Freshly Squeezed Lemon Juice with 
Sugar Syrup and fresh Mint Leaves.

ليمون مع النعناع
 عصري ليمون طازج مع رشاب السكر

.وأوراق النعناع الطازج
160 { 22 }:السعرات الحرارية
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Saudi Cocktail
كوكتيل سعودي

SAUDI COCKTAIL
Apple, Orange and Lemon slices in an 
aerated drink with Apple Juice and fresh 
Mint Leaves.

كوكتيل سعودي
 رشائح التفاح والربتقال والليمون في

 مرشوب غازي مع عصري التفاح
.وأوراق النعناع الطازجة

COCKTAIL

129 { 300ml - 22 / 1 litre - 66 }:السعرات الحرارية
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STRAWBERRY SHAKE
A deliciously creamy milkshake made 
with Strawberry ice cream and some 
sugar and topped with whipped cream.

شيك فراولة
 ميلك شيك كريمي لذيذ محرض من آيس

 كريم الفراولة مع قليل من السكر
.ومغطى بالكريمة المخفوقة

BANANA SHAKE
Fresh Banana blended with Milk
and Sugar Syrup for a deliciously
thick milkshake.

شيك موز
 موز طازج مزموج بالحليب ورشاب
 السكر للحصول على ميلك شيك

.غين ولذيذ

CHOCO SHAKE
Rich Chocolate Ice Cream churned
with Milk, Sugar Syrup and Chocolate 
Monin syrup. Finished off with 
Whipped Cream.

شيك شوكوالتة
 آيس كريم شوكوالتة غين بالحليب

 ورشاب السكر ورشاب مونني
 شوكوالتة مع إضافة الكريمة

.المخفوقة لتجربة وال أشهى

CARAMEL SHAKE
Rich Vanilla Icecream churned with 
Milk, Sugar Syrup and garnished with 
Whipped Cream. 

شيك كراميل
 آيس كريم فانيليا غين مخفوق

 بالحليب ورشاب السكر ومزين
.بالكريمة المخفوقة

SHAKES

Caramel Shake
شيك كراميل

Strawberry Shake
شيك فراولة

654 { 36 }:السعرات الحرارية
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STRAWBERRY MOJITO
Red Bull, Sweet Strawberry purée, 
Mojito syrup, Fresh Mint leaves and 
Granadine Syrup blended together for 
an unforgettable mocktail. Garnished 
with Slice of Fresh Strawberry.

موهيتو فراولة
 مزيج من بوريه الفراولة الحلوة، مع

 مرشوب رِد بول، موهيتو، أوراق
 النعناع الطازجة ورشاب الرمان،

 سوف يمنحك تجربة مذاق ال تقاوم.
.مزين برشيحة فراولة طازجة

BLUE LAGOON MOJITO
Red Bull, Blue Lagoon Syrup, Mojito 
Syrup, Sweet & Sour Syrup, and Ice 
masterfully blended together for a 
refreshing summer Mocktail. Garnished 
with Fresh Mint leaves.

موهيتو بلو الغوون
 يحتوي هذا المرشوب الصيفي

 اللذيذ على رِد بول، رشاب بلو
 الغوون، موهيتو ، رشاب حلو

 وحامض، مع الثلج مزين بأوراق
.النعناع الطازجة

VIRGIN MOJITO
Fresh Lemon, Mint leaves, fresh Lemon 
Juice, sugar syrup mixed with bubbly 
carbonated soda for a zingy and 
flavourful mocktail.

موهيتو فريجن
 مزيج من الليمون الطازج، أوراق النعناع،

 عصري الليمون الطازج، رشاب السكر
 المزموج بالصودا الغازية للحصول على

.موكتيل لذيذ ورائع

MOJITOS

Blue Lagoon Mojito
موهيتو بلو �غوون

425 { 26 }:السعرات الحرارية
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Strawberry Mojito
موهيتو فراولة

Virgin Mojito
موهيتو ف�جن



ICED TEAS

PEACH ICED TEA
Freshly-brewed Tea, Peach Monin 
syrup and Sugar Syrup. Garnished with 
fresh Peach slice.

شاي مثلج دراق
 شاي طازج، مزموج مع رشاب مونني

 دراق ورشاب السكر. مزين برشيحة
.دراق طازجة

LEMON ICED TEA
Freshly-brewed Tea with Lemon juice 
and Sugar syrup. A refreshing drink to 
beat the heat.

شاي مثلج ليمون
 شاي طازج مع عصري الليمون

 ورشاب السكر. مرشوب منعش
.خالل أيام الصيف الحارة

PASSIONFRUIT ICED TEA
Freshly-brewed tea with Lemon juice, 
Passionfruit Monin syrup and Sugar Syrup. 

شاي مثلج باشن فروت
 شاي طازج مع عصري الليمون ورشاب

.مونني باشن فروت ورشاب السكر

LEMON & WATERMELON 
ICED TEA
Freshly-brewed tea with Lemon Juice, 
Watermelon Monin Syrup and Sugar Syrup. 

 شاي مثلج ليمون
وبطيخ

 شاي طازج مع عصري ليمون ورشاب
.مونني بطيخ ورشاب السكر

Peach Iced Tea
شاي مثلج دراق

360 { 23 }:السعرات الحرارية
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ANTIOXIDANT DRINK
Fresh Blueberry, Strawberry, Mango 
slices, Strawberry syrup and sugar syrup 
come together for a healthy boost of 
antioxidants in one beverage. Garnished 
with Fresh Mint leaves.

مرشوب مضاد األكسدة
 مزيج صحي محّرض من التوت األزرق الطازج

 والفراولة ورشائح المانغو ورشاب الفراولة
 ورشاب السكر لتعزيز صحتك بمضادات

 األكسدة في مرشوب واحد. مزين بأوراق
النعناع الطازجة

CITRUS SHOT
Lemon juice, Thyme leaves & sugar
Syrup in a handy format. A quick shot
of Vitamin C and good health.

شوت الحمضيات
 مزيج صحي ولذيذ من عصري الليمون

 وأوراق الزعرت ورشاب السكر. يمنحك
جرعة رسيعة من فيتامني يس

SPECIALITIES

.

.

Antioxidant Drink
م¹وب مضاد ا كسدة

MAKE YOUR OWN
Create your own beverage by 

choosing your favourite 3 
fresh fruits from the menu.

234 { 34 }:السعرات الحرارية

344 { 30 }:السعرات الحرارية

حرض مرشوبك الخاص
 اصنع مرشوبك الخاص من 3
 فواكه طازجة مفضلة لديك

.من القائمة
0 { 28 }:السعرات الحرارية

DRINKS المرشوبات



WATER & SOFT DRINKS

S. PELLEGRINO (M/L) 
Sparkling Natural Mineral Water

 سان بيللغرينو
 مياه معدنية طبيعية فوارة مستوردة من

منابع سان بيالغرينو اإليطالية

AQUA PANNA (S/M/L) 
Italian Natural Spring Water

أكوابنّا
 مياه معدنية طبيعية من النبع اإليطالي

منخفضة المعادن والصوديوم

SOFT DRINKS
CAN
Carbonated arsoft drinks (Coco Cola, 
Fanta, Sprite, Diet Coke)

 مرشوبات
غازية

 مرشوبات غازية (كوكا كوال - فانتا –
)سربايت –دايت كوكا كوال

0 { 6/9/17 }:السعرات الحرارية

HOT DRINKS

MASALA TEA
A brew of black tea and aromatic
Indian spices with milk.
Indian Style!

شاي مساال
 مرشوب الشاي األسود والتوابل

 الهندية العطرية مع الحليب.
النمط الهندي

BLACK TEA
A Healthy tea that is more 
oxidized than Oolong, Green and 
White teas.

شاي أحرم
 شاي صحي أكرث أكسدة من

 الشاي الصيين األسود والشاي
األخرض واألبيض

GREEN TEA
Green tea is a type of tea that is 
made from Camellia sinensis 
leaves that have not undergone 
withering and oxidation process.

شاي أخرض
 الشاي األخرض هو نوع من الشاي

 المحرض من أوراق الكاميليا
 سينينسيس اليت لم تخضع لعملية

االستلقاء واألكسدة نفسها

!

.

.

62 { 8 }:السعرات الحرارية

2 { 8 }:السعرات الحرارية

0 { 8 }:السعرات الحرارية

0 { 13/21 }:السعرات الحرارية

50 | 0 | 177 | 0.66 { 9 }:السعرات الحرارية

REDBULL
Energy Drink

رِيد بُل
مرشوب الطاقة

160 { 25 }:السعرات الحرارية

.

DRINKS المرشوبات

.




