
Kebabs (Non - Vegetarian) / (كباب )غري نباتي
Afghani Seekh Kebab  / 4.25  كباب دجاج على الطريقة االفغانية 
minced chicken, mixed with spices, fresh coriander, cooked in the clay oven and served with onions.
 دجاج مفروم مع البهارات والكزبرة الطازجة, الفلفل الكشميري مشوي في التندور يقدم مع حلقات البصل

Basili Murgh Tikka /  4.50 دجاج تكا بالريحان  
boneless chicken, marinated in hung curd, pesto paste, spices and grilled in the clay oven, served with onions
 دجاج مسحب منقوع بصلصة البيستو والبهارات، مشوي في التندور يقدم مع حلقات البصل

Nawabi Seekh Kebab / 4.95 كباب اللحم والدجاج
Mutton mince rolled on the skewer, topped with chicken mince, well seasoned with spices and cooked in the clay 
oven, served with onions
 لحم خروف مفروم مغطى بالدجاج المفروم مع التوابل ومشوي في التندور يقدم مع حلقات البصل

Tandoori Macchi Tikka / Hamour Tikka /  5.10 هامور تكا  
chunks of hamour, marinated in hung curd, spices, lemon juice and ginger garlic paste, cooked in the clay oven, served 
with onions
 قطع من سمك الهامور، منقوع بصلصة اللبن والتوابل مشوي في التندور يقدم مع حلقات البصل

Zafrani Jhinga / Tandoori Shrimps /  7.15 روبيان بالتندوري  
prawns marinated in hung curd, saffron, tandoori spices, grilled in the clay oven, served with onions
 روبيان متبل باللبن ,الزعفران وبهارات التندوري، مشوي في التندور يقدم مع حلقات البصل

Tandoori Murgh Tikka / Chicken Tikka /  4.45 دجاج تكا بالتندوري  
boneless chicken, marinated in hung curd, tandoori spices, Kashmiri chili powder, grilled in the clay oven, served with onions
 دجاج مسحب ومتبل باللبن, بهارات التندوري والفلفل الكشميري الحار مشوي في التندور يقدم مع حلقات البصل

Murgh Malai Kebab /   4.45 دجاج تكا أبيض 
boneless chicken, marinated with cheese, cream and mild spices and cooked in the clay oven, served with onions
 دجاج مسحب ومتبل بالجبنة، الكريمة, البهارات و مشوي في تندور يقدم مع حلقات البصل

Charminar Seekh Kebab /  4.95 كباب لحم 
mutton mince mixed with spices, cashew nut paste, Kashmiri chilli powder, cooked in the clay oven, served with onions
 لحم الخروف المفروم يخلط مع التوابل , معجون الكاجو ومسحوق الفلفل الكشميري الحار مشوي في التندور يقدم مع حلقات البصل

Rawas Macchi Ke Kebab / Salmon Tikka /  5.95 سلمون تكا
Salmon marinated with hung curd, ginger garlic paste, spices and cooked in the clay oven, served with onions  
سلمون متبل ومشوي في التندور، يقدم مع حلقات البصل

Kebab Ki Mandi / Mixed Grill Platter /  5.25 طبق مشاوي مشكل 
an assortment of kebabs-chicken, mutton mince, murgh malai, fish and prawns, served with onions
 تشكيلة من كباب الدجاج ولحم الضأن المفروم، دجاج تكا ابيض، سمك الهامور والروبيان وتقدم مع حلقات البصل

Kebab Ki Mandi / Combo Mixed Grill / 11.95 طبق مشاوي كومبو   
an assortment of kebabs-chicken mince, mutton mince, lamb cutlet, tandoori chicken, murgh malai, fish and prawns, 
served with onions 
ــان وتقــدم مــع ــكا ابيــض، ريــش، ســمك الهامــور والروبي ــاب الدجــاج ولحــم الضــأن المفــروم، دجــاج التنــدوري، دجــاج ت  تشــكيلة مــن كب
 حلقــات البصــل

Bhatti Ka Murgh / Half Grilled Chicken /  4.25 نصف دجاجة مشوية  
half chicken, marinated in hung curd, grilled in the clay oven, served with onions. 
نصف دجاجة متبلة باللبن الرائب يشوى في التندور وتقدم مع حلقات البصل

Tandoori Lamb Chops /  6.25 ريش مشوي بالتندور  
tandoori lamb chops marinated with homemade special sauce, served with onions.
قطع الكستليتة مع صلصة خاصة تقدم مع حلقات البصل



Kebabs (Vegetarian) / (كباب )نباتي
Subz Aur Makki Ki Seekh / Vegetables & Corn Kebab / 2.75 كباب الخضار والذرة
a mashed mixture of assorted vegetables, corn, spices, cashew nut paste, rolled on the skewer cooked in the clay oven
مزيج من الخضار المهروسة المتنوعة ,ذرة ,توابل ومعجون الكاجو مشوي في التندور 

Sonfiyani Paneer Tikka / Paneer Cheese Tikka/ 3.25 جبنة البانير الهندية
cubes of cottage cheese marinated in hung curd, fennel seeds, capsicum and spices, cooked in the clay oven
مكعبات من الجبن المنقوع في اللبن، بذور الشمر، والتوابل مشوي في التندور

Bharwan Tilismi Aloo / Stuffed Potato Kebab/ 2.55 كباب البطاطا المحشوة
potato halves coated with sesame seeds ,stuffed with cottage cheese, nuts, spices, fresh coriander and  grilled in the 
clay oven
بطاطا مغلفة بالسمسم، محشوة بالجبن والمكسرات ,الكزبرة الطازجة والتوابل مشوية في التندور

Malai Broccoli / 3.25 بروكلي مشوي
broccoli buds marinated with spices, hung curd, cheese and cream, grilled in the tandoor
بروكولي متبلة بالبهارات,اللبن,الجبنة والكريمة مشوي في التندور

Curries Vegetarian / (الكاري )نباتي
Paneer Makhni / Cottage Cheese and Cream / 3.85 جبن البانير بالكريمة
cottage cheese cubes, cooked in a gravy prepared with butter, cream, tomatoes, spices and green chillies
 مكعبات الجبن المطبوخ في المرق مع الزبدة وكريمة الطماطم ,الفلفل الحار األخضر والبهارات

Baigan Bharta / Eggplant with Tomatoes and Spices / 
2.5 باذنجان مع الطماطم والتوابل
roasted eggplant cooked with tomatoes, spices and fresh coriander
باذنجان مشوي مطبوخ مع الطماطم , التوابل والكزبرة الطازجة

Dakshin Vegetable Curry / Vegetable Curry  / 2.65 خضار بالكاري 
A specialty from South India and Sri Lanka! خصيصا من جنوب الهند وسري النكا
variety of vegetables cooked in a tangy gravy made with spices, coconut milk, curry leaves, and whole red chilli
خضار متنوعة مطبوخة مع المرق والتوابل، حليب جوز الهند، أوراق الكاري والفلفل الحار االحمر

Saag Paneer / Spinach and Cottage Cheese / 3.85 السبانخ والجبن األبيض
spinach and cubes of cottage cheese cooked with spices and cream
مكعبات الجبن والسبانخ المطبوخة مع التوابل والكريمة

Dal Makhni / Lentils in a Creamy Sauce / 2.65 العدس في صلصة الكريمة
whole urad lentils, cooked with tomatoes, chillies, butter and finished with spices, aromats and fresh cream
العدس مطبوخ مع الفلفل الحار, زبدة ,التوابل والكريمة الطازجة

Bhindi Masala/ Okra with Herbs / 2.85 بامية مطبوخة باالعشاب
okra cooked with onion wedges, herbs and a variety of spices
بامية مطبوخة مع شرائح البصل واألعشاب وبهارات متنوعة

Kashmiri Dum Aloo/Kashmiri Potato Curry/2.75 بطاطا مع صلصة الكشميري والكاري
baby potatoes cooked in a rich gravy of yogurt and spices 
بطاطا صغيرة مطبوخة بمرق اللبن والتوابل
 

Nawabi Kebab
كباب اللحم والدجاج



Curries Non Vegetarian / (الكاري )غري نباتي
Murgh Dhaniya Curry / Chicken Curry Flavored with Coriander /
4.25 دجاج بنكهة الكاري مع الكزبرة
boneless chicken cooked in a gravy of onions, fresh coriander, chilli powder and spices
دجاج مسحب مطبوخ مع مرقة غنية من البصل ومسحوق الكزبرة والتوابل

Aloo Gosht / Mutton Curry with Potatoes / 4.75 لحم ضأن بالكاري مع البطاطا
mutton cooked with potatoes in a rich gravy of ginger, garlic, onions, tomatoes, spices, fresh coriander
لحم الضأن المطبوخ مع البطاطا وصلصة الزنجبيل، الثوم ,البصل ,الطماطم ,الكزبرة الطازجة والتوابل

Goan Prawn Curry / Prawn Curry / 5.95 روبيان بالكاري
prawns cooked with tamarind, coconut milk, spices and fresh coriander
روبيان مطبوخ بالتمر الهندي، حليب جوز الهند، الكزبرة الطازجة والتوابل

Maacher Jhol / Hamour Fish Curry / 4.95 سمك الهامور بالكاري
hamour cubes cooked in mustard oil with mustard seeds, spices, cumin and bay leaf
 مكعبات هامور مطبوخة مع زيت وبذور الخردل ,البهارات والكمون

Chicken Chettinad / Coconut Chicken Curry / 4.25 دجاج بالكاري مع جوز الهند
boneless chicken, cooked with whole spices, curry leaves, tomatoes, coconut milk and whole red chillies.
  دجاج مطبوخ مع التوابل الكاملة، وأوراق الكاري، الطماطم ,فلفل االحمر وحليب جوز الهند

Murgh Makhni / Butter Chicken / 4.5 الدجاج بالكريمة
boneless pieces of tandoori chicken, cooked in a rich gravy of fresh tomatoes, garlic, butter and spices, finished with 
fresh cream
قطع من دجاج التندوري المطبوخ مع المرق، الطماطم الطازجة ,الثوم ,الزبدة، الكريمة الطازجة والتوابل

Rogan Josh / Mutton Curry / 4.75 لحم الخروف بالكاري
boneless mutton cooked in a rich gravy of onions, tomatoes, ginger, garlic, aromats, spices and fresh coriander
قطع لحم الخروف المطبوخ في مرق الغنية من البصل والطماطم والزنجبيل مع التوابل والكزبرة الطازجة

Lahori Murgh / Chicken in Tomato Based Gravy with Herbs / 
4.25 الدجاج بالطماطم واألعشاب
boneless chicken cooked in a rich gravy of tomatoes, green chillies, spices and fresh coriander
دجاج مطبوخ مع مرقة غنية من الطماطم، الفلفل الحار األخضر والتوابل والكزبرة الطازجة

Keema Aur Anda / 4.25 كيما مع بيض المسلوق
mutton mince, cooked with ginger, garlic and spices, flavored with aromats and garnished with fresh coriander, served 
with boiled eggs and naan bread.
اللحم المفروم المطبوخ مع الزنجبيل والتوابل يقدم مع البيض المسلوق وخبز التندور

Sonfiyani Paneer Tikka
جبنة البانير الهندية



Biryanis / بريــانــي
Prawn Biryani / 5.95 برياني روبيان
basmati rice cooked with marinated prawns in the chef’s special biryani masala
األرز البسمتي المطبوخ مع الروبيان في ماساال البرياني الخاص بالشيف

Hamour Biryani / 5.75 برياني هامور
Basmati rice cooked with chunks of hamour fillets, spices, aromats and fresh coriander
األرز البسمتي المطبوخ مع الهامور المتبل في ماساال البرياني الخاص بالشيف

Mutton Biryani / 5.55 برياني لحم ألخروف
basmati rice with tender chunks of mutton, cooked with spices, aromats and fresh coriander 
األرز البسمتي مع قطع من لحم ألخروف المطبوخ مع التوابل والكزبرة الطازجة

Chicken Biryani / 4.75 برياني الدجاج
basmati rice with tender chicken cooked with spices, aromats and fresh coriander 
األرز البسمتي مع الدجاج المطبوخ بالتوابل والكزبرة الطازجة

Vegetable Biryani / 3.65 برياني الخضار
basmati rice cooked with a selection of garden vegetables, spices and aromats
  األرز البسمتي المطبوخ مع الخضروات والتوابل

Rice / اأرز
Jeera Rice / Rice with Cumin / 1.3 أرز مع الكمون
basmati rice cooked with cumin seeds
األرز البسمتي المطبوخ مع بذور الكمون

Saffron Rice / 1.95 أرز بالزعفران
basmati rice cooked with saffron 
 األرز البسمتي المطبوخ مع الزعفران

Sada Chawal / Plain Rice / 1.3 أرز سادة
plain basmati rice
األرز البسمتي السادة

Biryani Rice / Biryani Flavored Rice / 1.75 أرز برياني بالنكهة
basmati rice cooked with onions, whole spices and aromats
 األرز البسمتي المطبوخ مع البصل والتوابل

Breads / خبز
Roti Ki Tokri / Basket of Breads / 2.25 سلة الخبز المتنوعة
a selection of naan, roti, pudina parantha, stuffed potato kulcha and missi roti
تشكيلة من النان، روتي،بودينا بارانثا، كلشا المحشوة بالبطاطا وميسي روتي

Plain Naan / 0.55 خبز النان السادة
refined flour bread, baked in the tandoor
خبز سادة يخبز في التندور 

Selection of Naan / 0.65 تشكيلة من خبز النان
choose one from our naan selection (cheese / butter / garlic)
إختر نوعك المفضل من تشكيلة النان خاصتنا )الجبن / الزبدة / الثوم)

Kulcha / Stuffed Bread / 0.7 خبزة الروتي المحشوة
choose one from our selection of fillings (paneer / keema / potato)
إختر نوعك المفضل من حشواتنا الخاصة )الجبن / لحم الضأن / البطاطا)

Tandoori Roti / 0.55 تندوري روتي

Lachcha Parantha /  0.55 التشا براتا 

Keema Aur Anda
كيما مع بيض المسلوق



Desserts / احللويات
Carrot Halwa Cheese Cake / 2.5 تشيز كيك مع حلوة الجزر
homemade cheese cake, topped with carrot halwa garnished with almond slivers
 كعكة الجبن تغطيها حلوة الجزر وقطع اللوز

Shahi Tukda / 1.85 شاهي توكدا
Deep fried slices of bread, soaked in sugar syrup, topped with rabri, garnished with chopped pistachios
 شرائح الخبز المقلية, المغطاة بالقطر والحليب والفستق

Fresh Fruit Salad / 2.25 سلطة فواكه
seasonal fruits with a special sauce
  الفاكهة الموسمية مع صلصة خاصة

Kulfi Ice Cream with Nuts / 1.75 كولفى آيس كريم بالمكسرات
Indian ice cream topped with a mixture of caramelized nuts
 آيس كريم مع خليط من المكسرات بالكراميل

Coconut Chocolate Roll / 2.5 لفة الشوكوالته مع جوز الهند 
home style coconut chocolate roll topped with pistachio sauce.
لفة الشوكوالته مع جوز الهند و صلصة الفستق

Ice Cream By Scoop / (0.75 االيس كريم )أختيارك بالحبة من
strawberry, mango, pistachio, vanilla, chocolate and kulfi
الفرولة, المانجو, الفستق, الفانيليا، الشوكوالته والكولفى

Gulab Jamun / 1.75 غالب جامون
roundels of khoya, golden fried and soaked in sugar syrup 
حلويات من الكرات الذهبية المقلية المغمسة بشراب السكر


