
A La Carte



Madhira ke saath.. مع النبيذ...

Mouthwatering bites snacks, enjoy the pleasure of 
eating with hand

 Lobster peri peri (S)  65QR 
Arabian lobster tossed in red chilli and vinegar in portuguese inspired mouth watering peri peri masala,  
A great combination with vodka.

Prawn Balchão (S)  65QR 
A spicy Goan temptation, prawns pickled in blended in traditional goan spices and “masala”. A tangy, spicy and favourful dish! 
A perfect combination with chilled Beer

Rava machli (G, D)  60QR 
Koli (fisherman) style (exotic fish laced with homemade cafreal masal, coated with cruncy semolina with a dash of refreshing 
pepper coconut chutney. 

Kozhi paniyaram (D, N)  55QR  
Soft and delicate rice buns stuffed with spicy pepper chicken. This dish originates from the southern state of India and is  paired 
with a delicious, smoky tomato chutney.

Chicken 65 (G) 55QR 
The famous lip-smacking snack with wholesome flavours of chilli, pepper and aromatic “Karipatta” 

Mutton vadi Xacuti(G)  55QR 
Slow cooked mutton infused with a blend of roasted coconut and Goan spice masala. Served with a flavorful crumb coated patty 
and coconut chutney.

Mini vada pav (D,N,G,V)  45QR 
A famous Indian local street food, batter fried potato pattie in a “Pav” bun is sure to stimulate your tase-buds with sweet, 
tangy and spicy falvours.

Country bar chaat (V,N)  45QR

Chotu lal (Choti plate)

Coastal tandoori prawn (D,S)  68QR 
Tamilian style podi masala Chargrilled gunpowder flavour prawns, complimented with coconut red onion rice pachadi

Surmai Recheado    (D)  65QR 
King fish marinated in a specially blended Goan paste of red chillies, turmeric, pepper and a mix of traditional 
spices ground in vinegar

Lamb chop vindaloo (D)  70QR 
Authentic Goan style vindaloo ,cooked on charcoal in flaming red curry. Best enjoyed with Goan bread.

Haldi dahi puri (D,V,G)  *  55QR 
Crispy wheat bubble filled with moong sprout, tempered yoghurt

Mumbai Bhel Bhal (D,V,N)  55QR 
From the streets of Mumbai tangy cold puff rice with raw mango, punch of tempered green chilli

وجبات خفيفة رائعة المذاق، استمتع بتناولها بيديك!

 كركند بصلصة البريي بريي )ل( 56 ر.ق.
كركند عربي مغموس بالفلفل األحمر والخل، في صلصة البريي بريي ماساال الشهية 

المستوحاة من الربتغال. مزيج رائع مع الفودكا.

 روبيان بالتشاو )ل( 56 ر.ق.
طعم حار ال يقاوم من والية غوا، روبيان مخلل ومخلوط في توابل ماساال الغوانية 

 التقليدية. طبق منعش، حاّر وميلء بالنكهات!
المزيج المثايل مع البرية المثلجة.

 رافا ماشيل )ج، ح( 06 ر.ق.
عىل طراز صيادي السمك كويل، سمك إكزوتيك مغّطى بصلصة الكافريل ماساال الخاصة 

ومغموس بالسميد المقرمش مع صلصة جوز الهند المنعشة بالفلفل.

 كوزهي بانيارام )ح، م( 55 ر.ق.
كعك أرز ناعم ورقيق محشو بالدجاج المتبّل بالفلفل الحار. طبق لذيذ من جنوب الهند 

يكتمل بصلصة الطماطم المدخنة الرائعة.

 دجاج 65 )ج( 55 ر.ق.
الوجبة الخفيفة اللذيذة الشهرية بالنكهات الصحية من الفلفل الحار والفلفل وتوابل كاري 

باتا العطرية.

 لحم ضأن فادي جاكوتي )ج( 55 ر.ق.
لحم ضأن مطهو ببطء منقوع بمزيج من جوز الهند المحّمص وتوابل ماساال الغوانية. 

ُيقّدم مع فطرية لذيذة مغطاة بفتات الخزب وصلصة جوز الهند.

 ميين فادا باف )ح، م، ج، ن( 54 ر.ق.
الطبق الشهري من الشارع الهندي! تدغدغ فطرية البطاطس المقلية في كعكة “باف” 

براعم التذوق لديك بنكهاتها الحلوة والممزية والحارة.

 كاونرتي بار شات )ن، م( 54 ر.ق.
شانا شات سوداء ساخنة مغطاة بالبصل والطماطم وعصري الليمون والفول السوداني 

المقرمش بالماساال.

Chotu lal (Choti plate) 
وجبات صغرية

 روبيان تندوري ساحيل )ح، ل( 86 ر.ق.
روبيان مشوي بنكهة بودي ماساال عىل الطريقة التاميلية مع أرز باشادي بجوز الهند 

والبصل األحمر.

 سورماي ريشيادو )ح( 56 ر.ق.
سمك كنعد متبّل بخليط خاص من عجينة الفلفل األحمر الغوانية والكركم والفلفل ومزيج 

من التوابل التقليدية المطحونة في الخل.

 فيندالو لحم الضأن )ح( 07 ر.ق.
طبق فيندالو عىل الطريقة الغوانية التقليدية، مطبوخ عىل الفحم في الكاري األحمر. 

ُيفضل تناوله مع الخزب الغواني.

 داهي بوري بالكركم )ح، ن، ج( *55 ر.ق.
كرات قمح مقرمشة محشوة برباعم الفاصوليا مونج واللنب الزبادي المخفف.

 مومباي بيل بال )ح، ن، م( 55 ر.ق.
من شوارع مومباي أرز منفوش بارد ومنعش مع المانجو وخليط الفلفل األخرض المخفف.



...Mi̇thee Mei̇في التحلية...

راسا وكاري
 سمك كونكاني روتي )ج( 57 ر.ق.

سمك بنكهة ساحلية مطبوخ عىل نار هادئة في الطماطم المنعشة، مع مزيج جوز الهند 
الطازج ومزيّن ببهارات سامبار التقليدية وروتي )دوسا( المقرمش.

 سمك كنعد بكاري كالدين )ج( 57 ر.ق.
سمك عىل الطريقة الغوانية الشهرية مطهو في مرق جوز الهند اللذيذ، منّكه بمزيج 

مكثف من بذور الكزبرة والكمون والفلفل األسود.

 كركند بونديشريي )ل( 58 ر.ق.
كركند بالكاري محرّض في بهارات بودي ماساال مع مزيج من التوابل الساحلية وطماطم 

أومامي كومكوم كيساري من مستعمرة تاميل نادو الفرنسية.

  أسقلوب مويل بالشمندر )ل( 08 ر.ق.
أسقلوب مسلوق في المانجو والشمندر مع صلصة كوكوم جوز الهند ورقائق الموز اليت 

ُتحرّض عادة في المنازل في والية كرياال.

 لحم ضأن شوكا )ح، ج( 07 ر.ق.
كاري شبه جاف منقوع ومطبوخ عىل نار هادئة محرّض من توابل طازجة مطحونة تعطي 

النكهة الفريدة لهذا الطبق.

 دجاج مشوي بالسمن )ح( 86 ر.ق.
وصفة تقليدية من مطابخ الشعب المانغالوري. خليط من قطع الدجاج النرضة المنقوعة 

والمحرّضة في توابل قويّة مطبوخة بالسمن الدسم.

 باف بهاجي من شوباتي )ح، ج، ن( 06 ر.ق.
وجبة شهية وغنية بمزيج لذيذ من التوابل والخرضوات المشّكلة، ُتقّدم مع لفائف الخزب 

الطري المحّمص مع الزبدة.

أطباق جانبية
إيديابام )ح( 81 ر.ق.

جوز الهند إديل عىل البخار )ح( 81 ر.ق.
 خزب البوي )ج( 81 ر.ق.

)خزب القمح الكامل الغواني المصنوع من دقيق القمح، متعدد االستخدامات مع بهارات 

الكاري الهندية الغوانية(

ماساال أوتابام )ح( 02 ر.ق.
روبيان صغري بوالو مع أرز باغارا )ح، ل( 54 ر.ق.

أرز بجوز الهند وأوراق الكاري )ن( 53 ر.ق.
خزب نان بالجنب )ح( 41 ر.ق.
باراتا ماالبار )ح، ج( 21 ر.ق.

خزب نان بالكزبرة والثوم )ح، ج( 21 ر.ق.
تشور تشور باراتا )ح، ج( 21 ر.ق.
كاشومرب رايتا )ح، ن( 52 ر.ق.

سانا توفي )ح، م( 54 ر.ق.
كعكة أرز جوز الهند التقليدية المحالة عىل البخار، مغطاة بصلصة جوز الهند والتوفي 

اللزجة. ُتقّدم مع كاجو كولفي المحّمص.

كابي لدو )ح، ج، م( 54 ر.ق.
آيس كريم بالموز المكرمل، يقدم مع رشيخاند القهوة ولدو القهوة.

سيميا باياسام )ح، م، ج( 54 ر.ق.
بودنغ الشعريية المحىّل بسكر الجاكري مع حلوى آيس كريم اللوز والهيل.

داب راسماالي )ح، م( 55 ر.ق.
تّصور جديد لحلوى الفالودا الهندية المحرّضة في معظم المناطق. راسماالي جوز الهند 

الطري مغّطى بنودلز األرز وبذور الريحان والتوت.

Rasa and Curries
Konkani fish rutti   (G)  75QR 
Coastal packed flavoured fish simmered in tangy tomatoes, smoothened with fresh coconut,  Garnished with traditional 
sambhar spices dusted Crispy rutti (Dosa)

Kingfish Caldine  (G)   75QR 
Popular Goan style fish Stewed in flavourful coconut gravy, enhanced with intense mix of coriander seed, cumin, peppercorns  

Pondicherry Lobster (S)  85QR 
Coastal spices burst preparation of Lobster curry cooked in podi masala with Umami kumkum keasri tomatoes from the French 
colonial in Tamil Nadu

Scallop Beetroot Moilee (S)  80QR 
Poached scallops in raw mango and beetroot with kokum-coconut sauce complimented with banana chips usually prepared in 
houses of Kerala

Mutton Chukkha (D, G)  70QR 
Pre-Marinated, slowly cooked semi dry curry prepared with freshly grinded spices which gived a unique aroma to this dish.

Chicken ghee roast (D)  68QR 
A traditional recipe from the kitchen of Mangalorean households. A combination of succulent pieces of chicken marinated and 
cooked in a robust spices cooked in rich ghee

Chowpatty bhaji pav (D,G,V)   60QR  
Flavoursome and hearty meal that has a delicious blend of spices and mix vegetables served alongside soft butter toasted 
dinner rolls.

(Accomapaniments)
Idyappam (D) 18QR

Coconut Steam idli (D) 18QR

Goan poee  (G)  18QR 
(Goan whole wheat buns made with wheat flour ,it is verstile having with Goan Indian curries) 

Masala uttapam (D)  20QR

Bhagara baby shrimp pulao (D,S)   45QR 

Coconut curry leaf rice (V)  35QR 

Cheese naan (D)   14QR

Malabari parotha (D,G) 12QR

Garlic coriander naan (D,G)  12QR

Chur chur paratha (D,G)  12QR

Kachumber raita (D,V)   25QR

Sticky toffee Sannas  (D,N) 45QR 
Authentic steam sweeten coconut rice cake nappe with sticky toffee coconut sauce, serve along roasted cashew kulfi

Kappi ladoo (D,G,N)  45QR 
Home made Caramilized banana ice cream, serve with coffee shrikhand and coffee ladoo

Seviya payasam (D,N,G)   45QR 
Vermicelli pudding sweeten with jaggery, almond cardamom ice cream candy

Daab rasmalai (D,N)  55QR

(D) Dairy, (N) Nut, (V) Vegetarian, (G) Gluten, 
(E) Egg, (S) Seafood

*All prices are inclusive Fee*
*Please inform us of any food allergies*

)ل( الذع، )ح( حليب  و مشتقاته، )م( مكرسات، )ن( نباتي، 
)ج( جلوتني، )ب( بيض

*األسعار تشمل كافة الرسوم*
* يرجى إبالغنا عن أي احتمال للحساسية الغذائية*




