
starters
Tomato Shorba    22  

Tomato soup with ginger & coriander

Murgh Badami Shorba    22

A rich almond-based chicken soup

Samosa Chat    26

Mashed potato topped with mint, tamarind chutney & sweet yogurt
sprinkled with Southern spices & fresh coriander

Dahi Vada    26

White lentil dumplings with sweet yoghurt & Southern spices

Paneer Nizami Tikka    34

Green, cardamom-flavoured cottage cheese tikka

Mushroom Pepper Fry    28

Button mushrooms with freshly ground black pepper

Vegetable Samosas    28

Samosas with a Nawabi vegetable filling

Dahi Ke Kebab    58

Vegetable kebab with yoghurt

Konkan Potato Wedges    28

Potato wedges in a traditional Konkan coast masala

Vegetarian Platter    58

Choose any four of the above starters

Noorjahani Fish Tikka    45

Saffron masala marinated fish kebab

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي

مقبالت

شوربة الطامطم

شوربة مورغ بادامي

ساموسة تشات

داهي فادا

بانري نزامي تكا

فلفل وفطر مقيل

ساموسة بالخضار

داهي يك كباب

ويدجز بطاطا كونكان

طبق نبايت

تكا سمك نورجاهاين

شوربة الطامطم بالزنجبيل والكزبرة

شوربة الدجاج باللوز

بطاطا مهروسة مغطاة بالنعناع، وبقطع التمر والزبادي الحلو تزينها التوابل املطحونة والكزبرة

رصر العدس األبيض بالزبادي الحلو التوابل املطحونة

تكا خرضاء بجبنة القريشة الغنية وبنكهة الهال

حبات الفطر مع الفلفل األسود املطحون

 ساموسة مع حشوة خضار نوايب

كباب الخضار مع الزبادي

ويدجز البطاطا مع ماساال ساحل كونكان التقليدية

إخَت أي من املقبالت األربعة أعاله

كباب السمك املتبلة يف ماساال الزعفران



starters
Ajwani Jhinga    58

Sesame coated tandoori prawn kebab

Nawabi Murgh Malai Tikka    36

Minced chicken kebab with spices

Hyderabadi Tandoori Chicken    half 36/full 58

Tandoori chicken with yoghurt

Murgh Tikka    38

Boneless tandoori chicken with yoghurt & spices

Mutton Seekh Kebab    42

Seekh kebab with chilli & cheese

Kerala Fish Fry    45

‘Tawa’ fried fish Kerala backwater style

Zambar Gunpowder Prawns    58

Stir-fried prawns with homemade ‘gunpowder’

South Indian Calamari    36

Calamari rings filled with seafood

“Chicken 65”   36

The legendary South Indian chicken dish

Andhra Chicken ‘Veepudu’    36

Slow-cooked boneless chicken coated in Andhra masala

Mutton Sukka    42

Mutton cubes in home-made Southern spices

Non-Vegetarian Platter    72

Choose any four of the above starters

مقبالت

أجواين جهينجا

تكا نوايب مورغ ماالي

تكا مورغ

سيخ كباب لحم الضأن

سمك كرياال املقيل

روبيان “زامبار جنباودر” 

كاالماري جنوب الهند

“دجاج ٦٥”

“فيبودو” دجاج أندرا

سوكا لحم الضأن

طبق غري نبايت

دجاج تندوري حيدر أبادي

كباب الروبيان التندوري املغطى بالسمسم

كباب الدجاج املفروم مع التوابل

دجاج بدون عظم بالزبادي والتوابل، مطهو يف فرن التندوري

سيخ كباب بالفلفل الحار والجنب

سمك “تاوا” مقيل بأسلوب أنهار كرياال

روبيان مقيل مع صلصة “جنباودر” املميزة

حلقات الكاالماري بحشوة مثار البحر

طبق دجاج أسطوري من جنوب الهند

دجاج بدون عظم مطهو ببطء ومغطى ببهارات ماساال أندرا

مكعبات لحم الضأن بتتبيلة بهارات الجنوب

إخَت أي من املقبالت األربعة أعاله

دجاج تندوري بالزبادي

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي



mains
Zambar Shahi Paneer    36

Cottage cheese in a creamy curry

Kadhai Paneer    36

Cottage cheese with onions, bell peppers, coriander & red chilli

Malabar Stew    34

Vegetables simmered in ginger & coconut milk

Chef’s recommendation: Enjoy with our fresh appams

Chettinad Kari    34

Mixed vegetables in a traditional home-style Chettinad curry

Nilgiri Korma    34

Vegetables in a mint, coriander & spinach curry

Dal Makhani    28

Mixed lentils in a crock pot with tomatoes, cream & butter

(vegetarian)

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي

األطباق الرئيسية )نباتية(

شاهي بانري زامبار

كاداي بانري

كاري شتيناد

كورما نيلجريي

دال ماخاين

يخنة ماالبار

جبنة القريشة يف كرمية الكاري

جبنة القريشة مع البصل والفلفل الحلو والكزبرة والفلفل األحمر

خضار مشكَّلة بكاري شتيناد التقليدية

خضار بكاري النعناع والكزبرة والسبانخ

تشكيلة من العدس يف قدر فخار مع الطامطم، الكرمية والزبدة

خضار متبلة بالزنجبيل وحليب جوز الهند

إقتاح الشيف: إستمتع بها مع فطري أبام الطازج



mains

Zambar Butter Chicken    42

The globally celebrated chicken curry

Kadhai Chicken    42

Diced chicken with onions, bell peppers, coriander & red chillies

Chettinad

Chicken 42/Mutton 52/Prawn 58

in a traditional pepper gravy

Andhra Chicken Curry    42

in a traditional pepper gravy

Malabar Stew 

Chicken 42/Mutton 48

Chicken/Mutton cubes simmered in ginger & coconut milk

Egg Roast    28

A Kerala egg curry

Nawabi Rogan Josh    52

Mutton cubes simmered in ginger & coconut milk

(non-vegetarian)

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي

األطباق الرئيسية )غري نباتية(

دجاج زامبار بالزبدة

دجاج كاداي

دجاج أندرا بالكاري

البيض املحمر

روغان جوش نوايب

شتيناد

يخنة ماالبار

ً الدجاج بالكاري املشهور عامليا

دجاج مقطَّع مع البصل والفلفل الحلو والكزبرة والفلفل الحار

 يف مرق الفلفل التقليدي

بيض كرياال بالكاري

مكعبات لحم الضأن متبلة بالزنجبيل وحليب جوز الهند

لحم ضأنروبيان

لحم ضأن

دجاج

دجاج

 يف مرق الفلفل التقليدي

مكعبات الدجاج/لحم الضأن متبلة بالزنجبيل وحليب جوز الهند



mains 

Gosht Badami Korma    52

Boneless mutton in a rich almond gravy

Fish in a Banana Leaf

market price

Fish of your choice coated in red masala & grilled in a banana leaf

Tamil Nadu Fish Curry    54

A traditional fish curry from Tamil Nadu

Andhra Fish Curry    54

Chepala Pulusu: Spicy, tangy fish curry 

Fish Moilee    54

Kingfish cooked in rich coconut milk

Malabar Prawn Curry    68

Home-style Malabar coast prawn curry

(non-vegetarian)

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي

األطباق الرئيسية )غري نباتية(

كورما غوشت بادامي

سمك تاميل نادو بالكاري

سمك أندرا بالكاري

سمك موييل

روبيان ماالبار بالكاري

سمكة يف ورق املوز

لحم ضأن بدون عظم يف مرق اللوز الغني

سمك بالكاري بوصفة تاميل نادو التقليدية

تشيباال بولوسو: سمك بالكاري الحار

سمك الكنعد مطهو يف حليب جوز الهند

روبيان ماالبار الساحيل بالكاري عىل الطريقة التقليدية

سمكة من اختيارك مغطاة مباساال حمراء، ومشوية يف ورق املوز

سعر السوق



Bread & Accompaniments
Appam    6

Malabar parota    6

Naan, Butter Naan, Garlic Naan   8

Roti, Butter Rotti    8

Chapati    6

Idiappam    6

Plain rice idli    6

Dosa

plain 6/potato masala 8

Rice & Biryanis

Flavoured Rice    18

Lime, tamarind or curd

Steamed Rice    12

Typical small grain rice from south India, ideal for curries

Hyderabadi Dum Biryani

chicken 42/mutton 48

Aromatic rice with mutton or chicken & spices cooked in ‘dum’

Coastal Biryanis

prawn 52/fish 58

Prawn or fish biryanis prepared in the Malabar style

(with accompaniments)

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي

الخبز ومرافقاته

األرز والربياين )مع مرافقاته(

أبام

باروتا ماالبار

نان، نان بالزبدة، نان بالثوم

رويت، رويت بالزبدة

شابايت

إديابام

إىديل بالرز

دوسا

عادي بطاطا ماساال

أرز منكَّه

أرز عىل البخار

برياين دم حيدر أبادي

برياين ساحيل

حامض، متر هندي، أو زبادي

أرز تقليدي ذو حبة صغرية من جنوب الهند، مثايل للكاري

برياين الروبيان أو السمك عىل الطريقة املاالبار ية

أرز معطَّر مع لحم الضأن أو الدجاج والتوابل مطهو عىل البخار

دجاجلحم ضأن

روبيان سمك



Zambar
Masterchef Special
Recommendations

As our masterchef ventured deeper into the secrets
of home-style cuisine from India, here are

his favourite discoveries:

Achamma’s Lamb Curry    52

Grandma style lamb cubes simmered in coconut milk & spices

Pondichery Mint & Coriander Chicken    42

From the Tamil Quarters of Pondicherry, a delicious combination of chicken
with fresh coriander & mint

Raan-e-Sikhender (Mutton Roast)    95

Tender leg of lamb simmered in a secret marinade & slow cooked

Suriani Tenderloin Fry    48

This dish is influenced by the local mutton fry with that
little extra that makes all the difference

Tamil Nadu Lobster Platter    120

Grilled lobster tossed in a traditionally prepared curry leaf gravy
from the coast of Tamil Nadu

Andhra Jumbo Prawns    68

Royalla Iguru: Grilled prawns coated in a very typical coastal Andhra spice mix

Amma’s Vegetable Potato Curry    32

This is one of the first recipes that our masterchef learnt from his mother.
Potatoes simmered in a freshly grated coconut chutney

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي

إقرتاحات مميزة من رئيس طهاة زامبار

لة، إختيارات مميزة إستقاها من رحلته املستمرة للكشف عن  إليك إكتشافات رئيس طهاتنا املفضَّ

أرسار الطبخ التقليدي يف الهند.

وصفة أتشاما للحم الحمل بالكاري

دجاج بونديتشريي بالكزبرة والنعناع

ر( رآن-إي-سيخندر )لحم ضأن محمَّ

تندرلوين سورياين املقيل

روبيان أندرا الجامبو

بطاطا أما بالخضار والكاري

طبق لوبسرت تاميل نادو

عىل خطى وصفة جدتنا: مكعبات لحم الحمل بحليب جوز الهند والتوابل

من أرباع التاميل يف بونديتشريي، مزيج شهي من الدجاج مع الكزبرة والنعناع

رجل الحمل الطرية بتتبيلة فريدة، مطهوة ببطء

يضيف هذا الطبق ملسة مميزة وفريدة إىل لحم الضأن التقليدي املقيل

روياال إيغورو: روبيان مشوي مغطاة مبزيج تقليدي من توابل أندرا

ه. بطاطا مطهوة يف صلصة جوز الهند املبشور البنية  من أول الوصفات التي تعلَّمها رئيس طهاتنا من أمِّ

لوبست مشوي أعد تقليديا يف مرقة كاري ليف من ساحل تاميل نادو



desserts
Nawabi Gulab Jaamun    22

The famed Indian dessert

Kubani Ka Meetha    22

A rich apricot delicacy

Shahi Tukda    22

Bread in flavoured sugar syrup, topped with reduced milk & nuts

Coconut Jaggery Pudding    22

Steamed South Indian soufflé

Elaneer Payasams    22

A mouthwatering dessert of tender coconut

Mango Kulfi    22

Reduced milk with fresh mango pulp

Choice of Ice Cream    00

Please ask your server for available flavours

Prices are in UAE Dirhams األسعار بالدرهم اإلماراتي

جوالب جومان نوايب

كوباين كا ميثا

شاهي توكدا

بودينج جاغريي بجوز الهند

إيالنري بياسامس

كلفي املانجو

البوظة

الحلوى الهندية الشعبية

حلوى املشمش الفاخرة

خبز بالَقِطر املنكَّه، مغطى بالحليب املركَّز والجوز

سوفليه عىل البخار من جنوب الهند 

حلوى شهية من جوز الهند الطري

حليب مركَّز بلب املانجو

الرجاء إسأل نادلك عن النكهات املتوفرة

الحلويات




