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Food described in this menu may contain nuts or other ingredients which 
for certain people can lead to allergic reactions. If you know or may think 
you suffer from allergies, please inform us for alternative choices  

MASALA
a touch of spice

The word Masala means ‘spices’ and it’s these exotic fla vors of India
 that Masala brings to every dish serving a unique tas te of authentic Indian

.food that you’ll want to discover again and again
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Shuruwaat-Appetizer                                                                                                                                                            

Onion Bhaji (V) 30
Crisp fried shredded onion in gram flour batter

Kadak Paneer (V) 50  
Deep fry stuffed cottage cheese with pineapple chutney

Dilli Chaat sampler (V)(N) 60   
Papdi chat
Aloo Tikki
Samosa Te kachori

Dahi Papdi (V) 40  
Deep fried flour pastries with mashed potato 
topped with sweetened yoghurt, mint and tamarind chutney

Masala Kachumbar salad (V)(H) 45   
Cucumber, avocado, spring onion 
cherry tomatoes, sprout, lime juice and chaat masala

Raj kachori (V)(N) 50   
Rice puff, onion, tomato, coriander,chilli and lime 
topped with yoghurt.

Amritsari Machli (S) 85 
Batter fried spicy Hamour with hint of bishop seeds

Shorba – Soup

Murgh Zafrani shorba (N) 45   
A rich and aromatic chicken soup flavoured with green apple and saffron

Tamatar Aur Dhaniya ka Shorba(V)(S) 45   
A mild spiced tomato soup flavoured with fresh coriander.

Dahi ka Shorba(V) 45  
Tempered yoghurt soup

 (V) Vegetarian,(S) spicy,(H)healthy,(N) nuts
All prices are inclusive of 10% tax and 10% service charge

شوروات – مقبالت

بصل مقلي (ن)
رقائق البصل املقلية املقرمشة فى جرام من خليط الدقيق

كداك بانير (ن)
جبنة قريش محشية ومقلية تقدم مع مربى االناناس

ديللي شات سامبلير (ص) (ن)
بابدي شات

ألو تيكي
سامبوسك تي كاشوري

داهي بابدي (ن)
معجنات مقلية بالبطاطس املهروسة ومحالة بالذبادي ,النعناع والتمارين

سلطة ماساال كاشومبار (ص)(ن)
خيار، أفوكادو، صل أخضر، طماطم صغيرة،

ملفوف، عصير ليمون وشات ماساال

راج كاشوري(ن)(م)
فطائر رقائق األرز ، بصل، طماطم،

كزبرة، فلفل حار و ليمون مع الذبادي

اميساتري ماشلي (ح)
سمك هامور مقلي بالذبدة مع حبة بيشوب

شوربة- حساء

شوربة مورغ بالزعفران (ن)
حساء الدجاج املصفى املنكه بالتفاح والزعفران 

شوربة الطماطم مع الريحان - باباد فادي (ص)(ح)
شوربة الطماطم بالكزبرة

داهي كا شوربة (ن)
شوربة اللنب

(ن)( نباتي),(م)(مكسرات),(ص)(صحي) ,(ح)( حار)
يتم احتساب جميع األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتتضمن ١٠ ٪ ضريبة، و ١٠ ٪ أتعاب خدمة



Tandoor and Tawa

Tandoori Phalon Ki Chaat (V)(S)(H) 65   
Spiced yoghurt marinated seasonal fruit cooked in clay tandoor

Paneer ka Sola (V)(S) 70    
Tandoori cottage cheese flavoured with mustard

Lahsooni Jhinga (S) 165
Jumbo Prawn marinated in Garlic yoghurt 

Tandoori Machli (S) 155  
Hammour marinated in yoghurt, turmeric and malt vinegar flavoured with
bishop seed

Murgh Malai Kabab (N) 95 
Boneless chicken leg marinated in a creamy cheese and cashew nut
paste with a touch of cardamom

Murg Angar (S) 95  
Boneless chicken leg spiced with chilli, yoghurt and royal cumin

Tandoori Murgh(S) 95   
Marinated baby chicken flavored with dry fenugreek leave 

Khyberi Boti (S) 95
Marinated and tenderized Lamb in hot spice and fresh cream

Kabab Sultanpuri  95
Cheese stuffed minced mutton and lentil patty served with spicy
pineapple chutney 

Masala Kabab Samplers  (S) 150                                                                                                                                                                                                                                       
Three varieties of chef’s choice of kabab served with mini garlic naan

(V) Vegetarian,(S) spicy,(H)healthy,(N) nuts
All prices are inclusive of 10% tax and 10% service charge

تندور و تاوا

تندوري فالون كي شات (ص)(ن)(ح)
الفواكه املوسمية بالزبادي املتبلة واملطهية في فرن تندور 

بانير كى سوال (ن)(ح)
جنب القريش املتبل محمر باملقالة مع اخلردل واملطهية في فرن تندور

الهسوني جينجو (ح)
اجلمبري اجلامبو املنقوع باخلل مع الزبادي بالثوم

تندوري سمك (ح)
سمك الهامور الطازج املنقوع بالذبادي ,التمارين واخلل مع حبة بيشوب 

كباب مورج ماالي (م)
حلم الدجاج املغمور مبحلول الفستق ,اجلبنة الطرية والكمون امللكي

كباب مورج انغار (ح)
حلم الدجاج احلار املغمور مبحلول الذبادي والكمون امللكي

تندوري مورغ (ح)
دجاجة صغيرة متبلة و منقوعة بعناية بنكهة أوراق احللبة

كباب خيبري بوتي (ح)
قطع من حلم الضأن الصغير املغمور مبحلول من التوابل احلارة والقشدة الطازجة

كباب سلطان بوري
حلم اخلروف املفروم باملقالة مع العدس واجلنب يقدم مع مخلل األناناس

تشكيلة متنوعة من كباب ماساال (ح)
ثالثة أصناف متنوعة من اختيار الشيف من الكباب الذى

يقدم مع نان الثوم الصغير

(ن)( نباتي),(م)(مكسرات),(ص)(صحي) ,(ح)( حار)
يتم احتساب جميع األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتتضمن ١٠ ٪ ضريبة، و ١٠ ٪ أتعاب خدمة



Garam Masala
جارام ماساال



Garam Masala

Goan Prawn Curry(S) 135
Gulf Prawn cooked in spicy coconut gravy

Prawn Makhani(N) 135 
Prawn cooked in creamy tomato makhani gravy

Lobster Masala(N)(S) 165 
Lobster cooked with red chilli in onion tomato gravy

Doi Macch 90
Fish cooked in tempered yoghurt gravy

Macchli Masala (N)(S) 115
Hammour cooked with garam masala in  spicy onion and tomato gravy

Murgh Tikka Makhani(N) 85
Chicken tikka cooked in tomato gravy with dried
fenugreek leave and cream

Murg Tikka Masala(N) (S) 85
Char grilled chicken cooked in spicy onion tomato gravy

Murgh Dhaniwal korma 85 
Chicken with bone stewed in fresh coriander gravy

Shahi Nalli 100
Lamb shank braised in brown onion gravy

Bhuna Gosht Adraki (S) 95
Home style cooked Lamb in dry masala and ginger gravy

Chandni Chowk ka keema(N) 125
Spicy minced lamb cooked with onion, tomato, almond
and garam masala

Chef’s Signature

Koh- e –Awadh 170 
House specialty baby lamb leg cooked in sealed pot with saffron rice and tampered 
yoghurt

(V) Vegetarian,(S) spicy,(H)healthy,(N) nuts
All prices are inclusive of 10% tax and 10% service charge

جارام ماساال

كارى الروبيان (ح)
روبيان اخلليج املطبوخ احلار مع مرق جوز الهند

الروبيان مخاني (م)
الروبيان املطبوخ مع مرق الطماطم 

لوبستر مساال (م)(ح)
لوبستر مطبوخ مع التوبل احلارة,البصل وصلصة الطماطم

دوي ماش (سمك الزبادي)
السمك املطبوخ في مرق الزبادي اخلفيف 

سمك  مساال (م)(ح)
سمك هامور طازج مطبوخ مع التوبل احلارة, البصل ومرق الطماطم

مورغ تكا مخاني (م)
دجاج تكا املطبوخة في مرق الطماطم مع أوراق احللبة اجملففة والكرمية

مورغ تكا مساال (م)(ح)
دجاج تكا املشوية على الفحم في مرق الطماطم  احلارة والبصل 

مورغ دانيوال كورما
دجاجة صغيرة مطهية في مرق الكزبرة الطازجة

شاهي نالي
فخذ اخلروف املتبل في املرق والبصل

بونة جوشت أدراكي(ح)
حلم من اخلروف املطبوخ على الطريقة املنزلية في ماساال جافة ومرق الزجنبيل

شاندي شاوك كى كيما (م)
قطع من حلم الضأن الصغير املغمور مبحلول من توابل الغرام مساال ,الطماطم , البصل واللوز

توقيع الشيف

كوه-إ-أواضه
طبق احملل املميز، فخذة الضأن الصغير املطبوخة على نار

هادئة في وعاء محكم باألرز بالزعفران واللنب اخملفوق

(ن)( نباتي),(م)(مكسرات),(ص)(صحي) ,(ح)( حار)
يتم احتساب جميع األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتتضمن ١٠ ٪ ضريبة، و ١٠ ٪ أتعاب خدمة



Tadka

Kofta Moti Taal Makhana (V)(N) 85   
Lotus seed dumpling stuffed with spiced nuts in onion and saffron gravy

Paneer Makhani(V)(N) 85    
Cottage cheese cooked in  tomato and cream gravy
flavoured with dried fenugreek leave

Palak Paneer(V)(S)(N) 85
Cottage cheese in spicy spinach gravy

Kadahi Paneer(V)(N)(S) 85  
Cottage cheese and green pepper in spicy masala gravy

Subz Masala(V)(N) 80 
Mélange of fresh vegetables with cumin, whole red 
chilli and crushed coriander

Aloo Jeera(V) 65  
Stir-fried potato with cumin

Gobi Masala(V)(N) 65   
Cauliflower tossed with dried fenugreek leaves and spicy 
onion tomato gravy 

Aloo Anardana(V)(N) 65
Baby potatoes cooked with pomegranate and dry mango powder
in onion tomato gravy

Dal Masala(V) 60
Black lentil, tomato, ginger and garlic, simmered overnight 
on charcoal with butter

Ghar ki Dal (V) 60                                                                                                                                                                                                                                       
Home cooked yellow lentil

Bhindi Masala (V)(N)(S) 60                                                                                                                                                                                                                                       
Okra cooked with onion, tomato, green chilli, coriander and cumin

(V) Vegetarian,(S) spicy,(H)healthy,(N) nuts
All prices are inclusive of 10% tax and 10% service charge

تادكا

كفتة موتي تال ماخانا (م)(ن)
زالبية بذور اللوتس احملشوة باملكسرات واملغمورة فى مرق البصل األبيض والزعفران 

بانير ماخاني(م)(ن)
جنب القريش املطبوخ في مرق الطماطم مع أوراق احللبة اجملففة والكرمية

بانير باالك (م)(ن)(ح) 
جنب القريش املطبوخ في مرق السبانغ احلارة 

بانير كداهي(م)(ن)(ح)
جنب القريش املطبوخ في الفلفل احلارومرق مساال

سابز مساال (ن)(م)(ح)
خليط من اخلضروات الطازجة مع الكمون وقرون الفلفل احلار األحمر

الكاملة والكزبرة املطحونة

ألو جيرا(ن)
البطاطا املنتقاة املقلية مع الكمون

جوبي مساال(ن)(م)
زهيرات من القرنبيط املطبوخة مع أوراق احللبة اجملففة ومرق البصل والطماطم

ألو أناردانا (ن)(م)
البطاطا املنتقاة املطبوخة مع الرمان ومسحوق املاجنو اجلافة ومرق البصل والطماطم

دال ماساال (ن)
العدس األسود، الطماطم، الزجنبيل والثوم املعقود بالزبدة و املطهى

على نار هادئة على الفحم من الليل حتى الصباح

غاري كي دال (ن) 
العدس األصفر املطهي على الطريقة املنزلية

بندي مساال(م)(ن)(ح) 
بامية صغيرة مع خليط من اخلضروات الطازجة مع الكمون,البصل,الطماطم وقرون الفلفل احلار األحمر

الكاملة والكزبرة املطحونة

(ن)( نباتي),(م)(مكسرات),(ص)(صحي) ,(ح)( حار)
يتم احتساب جميع األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتتضمن ١٠ ٪ ضريبة، و ١٠ ٪ أتعاب خدمة



Basmati

Jhinga Biryani 125
Gulf Prawn cooked along with fragrant basmati rice

Murg Biryani 85 
Boneless chicken cooked  Awadhi style with biryani rice ,cardamom and saffron

Gosht ki Biryani  90 
Spiced lamb, layered with basmati rice, drizzled with saffron and cardamom

Subz Biryani (V)(N) 70
Mixed vegetables marinated with hung yoghurt, yellow chilli powder,
brown onion, saffron and cooked with basmati rice

Vegetable Pulao (V) 55
Braised vegetables cumin and basmati rice

Jeera Pulao (V) 55
Fragrant basmati rice with cumin and coriander

Biryani Rice(V) 55
Fragrant basmati rice with caramelized onion and spices

Saffron Rice(V) 50 
Fragrant basmati rice with saffron

Sada Chawal(V) 50
Steamed fragrant basmati rice

(V) Vegetarian,(S) spicy,(H)healthy,(N) nuts
All prices are inclusive of 10% tax and 10% service charge

أرز بسمتي

جهينجا برياني
روبيان اخلليج املطبوخ مع أرز بسمتي ذو الرائحة الذكية

مورغ برياني
دجاج مطبوخ يقدم مع ارز برياني على طريقة عوادي مع هال وزعفران

غوست كي برياني
حلم ضان مغطى بارز بسمتي مع هال وزعفران

سابز برياني (ن)(م)
خليط من اخلضروات املتبلة مع اللنب الرائب، ومسحوق الفلفل

األصفر والبصل البني والزعفران واملطبوخ مع أرز بسمتي

خضروات بوالو (ن)
خضروات متبلة مع الكمون وأرز بسمتي

جيرا بوالو(ن) 
أرز بسمتي مع الكمون والكذبرة

ارز برياني (ن)   
ارز بسمتي متبل بالبصل 

ارز بالزعفران (ن)
ارز بسمتي مع الزعفران

سادة شوال (ن)
أرز بسمتي مطهى على البخار

(ن)( نباتي),(م)(مكسرات),(ص)(صحي) ,(ح)( حار)
يتم احتساب جميع األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتتضمن ١٠ ٪ ضريبة، و ١٠ ٪ أتعاب خدمة



Roti / Bread

Roti 20   
Whole wheat flour bread

Paratha 25
Whole wheat layered bread

- Pudina paratha
- Laccha paratha 

Naan 25 
Refined flour bread

Plain 
Butter 
Garlic

Stuff Khulcha 45  
Cheese, paneer 

Raita/Yoghurt
Bhurani Raita (S) 35
Yoghurt tempered with curry leaves and garlic

Mila Jula Raita (H) 35                                                                                                                                                                                                                                       
Yoghurt with dices of onion, cucumber and tomato

Khurmani Aur Akhrot Ka Raita(N)  35                                                                                                                                                                                                                                       
Yoghurt with apricot and walnut

Boondi Raita  35                                                                                                                                                                                                                                       
Gram flour pearls in  spicy yoghurt

Plain curd   25                                                                                                                                                                                                                                       
Plain yoghurt

(V) Vegetarian,(S) spicy,(H)healthy,(N) nuts
All prices are inclusive of 10% tax and 10% service charge

روتي  \ خبز
روتي 

خبز بدقيق القمح الكامل

باراثا
خبز بدقيق القمح الكامل

- النعناع
- سادة 

نان
خبز الطحني املكرر

نان سادة
نان بالذبدة
نان بالتوم

كولشا بجنب القريش

رايتا – الزبادي
رايتا بهوراني (ح)

الزبادي املضروب و اخملفف بأوراق الكاري والثوم

ميلة جوال رايتا(ص)
الزبادي اخملفوق مع مكعبات من البصل , اخليار والطماطم

خورماني أور أخروت كا رايتا (م)
الزبادي اخملفوق مع املشمش و اجلوز

بوندي رايتا
دوائر من الزبادي احلارة مع الطحني

اللنب الرائب السادة

(ن)( نباتي),(م)(مكسرات),(ص)(صحي) ,(ح)( حار)
يتم احتساب جميع األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتتضمن ١٠ ٪ ضريبة، و ١٠ ٪ أتعاب خدمة



Kuch Meetha ho Jaye

Rasmalai(N) 35
Homemade cottage cheese dumpling poached in 
sweet and saffron flavoured milk

Gulab Jamun(N) 35 
Deep fried reduced milk

Jugal Bandi(N)   35 
Deep fried reduced milk dumpling with poached cottage
cheese dumpling in saffron scented sugar syrup

Kulfi Shah Pasand(N) 35
An exotic ice cream of saffron scented reduced milk

Gajar Ka Halwa(N) 50
Grated carrot cooked in milk with sliced nuts

Sahi Gulab ki Phirni(N) 40
Milk with rice, flavored with saffron and cardamom

Tarashe Phalon ki Tashtari (V) 35
Seasonal sliced fruit

(V) Vegetarian,(S) spicy,(H)healthy,(N) nuts
All prices are inclusive of 10% tax and 10% service charge

كوش ميثا هو جاي

راسمالي (م)
زالبية جنب القريش املسلوق في شراب السكر بالزعفران واحلليب

جوالب جامون (م)
زالبية مقلية بالزيت واحلليب اخملفف

جوغال باندي (م)
زالبية مقلية بالزيت واحلليب مع زالبية جنب القريش في شراب السكر بالزعفران  

كولفى شاه باساند (م)
أيس كرمي منزلي من احلليب اخملفف املعطر بالزعفران

غاجار كى حلوة (م)
جزر مبشور مع احلليب واملكسرات

شاهي جالب كي فيرني(م) 
احلليب اخملفف مع األرز، بنكهة الزعفران والهيل

تاراشي فالون تاشتاري(ن)   
شرائح من الفاكهة املوسمية

(ن)( نباتي),(م)(مكسرات),(ص)(صحي) ,(ح)( حار)
يتم احتساب جميع األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتتضمن ١٠ ٪ ضريبة، و ١٠ ٪ أتعاب خدمة


