
desivillage.dxbفليدج 
á∏eÉµdG áªFÉ≤dG ábQh

 ديسي

THE COMPLETE MENU PAPER

Cultural Food Fusion North 
Indian cuisine cannot be 
placed in to strict classifica-
tions; it is a style that 
through thousands of years 
of Uninterrupted history 
has continued to evolve. 
Fresh herbs, along with 
pungent spices are blended 
in ways that have, over 
time, become closely guard-
ed secrets. At Desi Village 
we tap into our cherished 
traditions to bring you a 
taste that is unique. Our 

VILLAGEDESI فليدج
á∏eÉµdG áªFÉ≤dG ábQh

A Harmonious Blend
D

esi Village - A harmonious blend of old India Nostalgia and soulful Indian Cooking enveloped 
by new age Dubai. As Old as our traditions and as flavourful as our mother’s cooking, our glori-
ous country India is the driving force behind our culinary destination that transcends cultures 

and spans across 29 unique states, each with its individual flavor. The History of Indian Cuisine Desi 
Village’s dishes have been winning hearts and satisfying hunger of thousands of guests since it’s 
opening in 2019 With the influence of Undivided India, from Peshawar in the northwest to Delhi, 
India’s food capital. Decadent desserts of the Deccan in the south to street style bites from Mumbai 
in the West, Desi Village is pleased to bring you fresh made-to-order cooking, high quality produce 
and its secret recipes. 

 ديسي

combinations of succulent 
meats, fresh vegetables and 
authentic Indian spices 
bring a hint of India in 
every meal we serve. 04 2986222

052 100 1986

RESTAURANT & CAFERESTAURANT & CAFE

WE DELIVER

04 2986222

نحن نسلم

٢٩٨٦٢٢٢ ٠٤

WE DELIVER
Your Favourite Food At Your Doorstep

CALL ON:
0521001986, 042986222

CALL ON:
0521001986, 042986222

نحن نسلم

052 100 1987

All Prices Inclusive of 5% VAT

HOME DELIVERY

طعامك املفضل عىل عتبة داركم

فـــال يمكن وضـــع المطبـــخ الهندي 
الثقـــايف لألطعمـــة يف  يف االنصهـــار 
أســـلوب  إنـــه  صارمـــة؛  تصنيفـــات 
آالف  عبـــر  التطـــور  يف  اســـتمر 
غيـــر  يـــخ  التار مـــن  الســـنين 
األعشـــاب  مـــزج  يتـــم  المنقطـــع. 
النفـــاذة  التوابـــل  مـــع  الطازجـــة 
الوقـــت،  بمـــرور  أصبحـــت،  بطـــرق 
عليهـــا  للحفـــاظ  خاضعـــة  أســـراًرا 
فليـــدج،  ديســـي  يف  وإخفائهـــا 
يـــزة  العز تقاليدنـــا  مـــن  نســـتفيد 
يـــًدا. توليفاتنا  لنقـــدم لكم طعًما فر
مـــن اللحـــوم الضـــاين والخضـــروات 

يـــج متناغـــم مـــن حنيـــن الهنـــد القديـــم والطبـــخ الهنـــدي الرائـــع المفعـــم  بعصـــر ديب الجديـــد. ونظـــًرا  ديســـي فليـــدج - مز
لتقاليدنـــا القديمـــة وجودتهـــا  مثـــال علـــى ذلـــك طبـــخ أمهاتنـــا ، فإن بلدنـــا المجيد والعظيم هـــو القوة الدافعـــة وراء طهينا 
يقـــة ونكهة  فردية  يدة ، لـــكل والية طر الجيـــد الـــذي يعملـــق الثقافـــات بيـــن العديـــد مـــن الواليـــات وتمتد عبر 29 واليـــة فر
يـــة ديســـي  علـــى قلـــوب الجماهيـــر وإشـــباع جـــوع اآلآلف مـــن  يـــخ الهنـــدي حـــازت أطبـــاق قر خاصـــة بهـــا. ويف أطبـــاق التار
الضيوف منذ افتتاحها يف عام 2019 وكانت الهند يف ذلك الوقت غير مقسمة وكان ذلك من العوامل الجيدة والمؤثرة 
علينا ، من بيشـــاور يف الشـــمال الغريب إىل دلهي ، عاصمة الطعام يف الهند. الحلويات المنحلة من ديكان يف الجنوب إىل 
الوجبـــات علـــى طـــراز الشـــارع مـــن مومبـــاي يف الغـــرب ، يســـر ديســـي فليـــدج أن تقـــدم لـــك طهًيـــا طازًجـــا حســـب الطلـــب 

ية. حظيت أطباق ديســـي فليدج  ومنتجات عالية الجودة ووصفات ســـر
 

04 2986222
052 100 1986
052 100 1987

توصيل للمنازل

جميع األســـعار تشمل القيمة المضافة ٥٪

الطازجـــة والتوابـــل الهندية األصيلة 
الهنـــد يف كل  مـــن  تضفـــي لمســـة 

وجبة نقدمها لكم.

Welcome to 
Desi Villageمرحبا بكم يف

 دييس فليدج
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 ديسي

  بانير اجواين تيكا 36.00
(مكعبات من الجبن المشوي مع اليوجرت والبهارات الهنديه)

  بانير بهاري تيكا 36.00
( مكعبات من الجبن المشوي مع صلصه بودينا)

  جولنار آلو 29.00
( بطاطا صغيره مشويه مع صلصه حره)

 ماكاي ماالي سيخ كباب 31.00

ضاهي كاشوالي 29.00
( اختصاص الشيف)

 بايت قامشروم 32.00

( فطر طازج مشوي يف خاص تندوري مساال )

  مشروم جلوايت 32.00
( اختصاص الشيف)

 سبز كباب كاغلدستا   ( نصف / كامل ( خضار مشكل 69/110

 حساء العدس 21.00
 العدس مع البهارات الهنديه 
 شوربه فطر دهانيا 21.00
( اختصاص الشف) 
 شوربه الطماطم 21.00
( شوربه دقيق من الطماطم الطازجه مع الكمون والكزبره) 
 شوربه مورج بادامي 23.00
 شوربه لذيذه مصنوعه من اللوز مطهو يف الدجاج 
 بنكهه القرنفل و القرفه والزعفران 
 شوربه باللحم ياخني الضاين 27.00
 شوربه لحم الضاين بنكهه االعشاب والزعفران مع الكريمه 
 حساء الماكوالت البحريه 28.00
( اختصاص الشف) 

حساء وشوربة

السلطات

بايت كباب فج استارتس

اسبشيال باباد

رايتا

2

سلطه خضراء 20.00
سلطه كاشومبار 25.00
 سلطه دجاج تشاتباتا 25.00
 سلطه سيزار 22.00
 سلطة عربية                                                                            20.00

  بانير مكني 35.00
 قطع الجبن المطبوخ بالطماطم والكمون والذبده

  بانير تكا تك 35.00
 اختصاص الشيف

ديسي كهاين كي بهار/ فج

جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٥٪

 شوربه
 مورج
 بادامي

 باباد بالفرن 10.00
 باباد فرايد 12.00
باباد مساال 15.00

 بونداي رايتا 12.00
رايتا باالناناس 20.00
 براين رايتا 15.00
رايتا مزيج الخضار 19.00

 باباد
 مساال

 سبز كباب 

كاغلدستا

 دم سبز هاندي 25.00

  خضار طازج مطبوخ بالذبده مع البهارات الهنديه 

 طوا سبز بنجارا 29.00

 خضار طازج مع الصوص ،البهارات الهنديه

  مالي كفته 39.00
جبنه مهروسه مع التوابل الهنديه

بطاطس من اختيارك  29.00

النعناع / جيرا / ادراك / غويب

   ماتر  مشروم 29.0
اسلوب البنجابيه التقليدي

  بهيندي دوبيازا 29.00
اصابع اليدين مع البصل واالعشاب

باكورا  كاري  29.00

  ، مرق سميك من دقيق الحمص
  ، ويحتوي على فطائر نباتية تسمى بكورا

  التي يضاف إليها ضاحي إلعطائها قليال
من الطعم الحامض

  بانير ضبا كداي 39.00
 مكعبات من الجبن المقليه المطبوخه مع الفلفل والطماطم

  دال بنجايب 29.00
 عدس اصفر مزيج بالبصل الحاره والثوم والبهارات

  دال بوخاري 29.00
عدس اسود والطماطم والزنجبيل والثوم مع الكريمه والذبده

  دال فراي 25.00
 عدس اصفر مطبوخ علي الطريقه التقليديه

  دال مكني 29.00
 عدس اسود بالكريمه مع البهارات الهنديه

 

توصيل منزيل  

معتدل حار
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موتن بايت كبابُمورج بايت كباب

  اليشان كاكوري كباب   39.00

  كباب من اللحم الضاين المفروم بنكهه

  القرنفل والقرفه ملفوف علي سيخ

 مشوي يف فرن الطيني

  جاليف جوشت سيخ كباب  39.00

 السعي المبتكر لموتون مفروم بنكهة غار النعناع والبصل البني

  والتوابل الغريبة إنشاء عادي مع البهارات الهنديه

 بويت افغاين  42.00

  مساال اللحم والجبن الخاص مع البهارات الهنديه 

  تشابلي كباب  40.00

 لحم ضأن مفروم مدور يف تانغي متبل بالنعناع المفروم بنكهة

 القرفة والفحم المشوي

 كباب جوشت شامي  39.00

 كباب جوشت جالوايت  49.00

  بارا نايل  59.00

  قطع نايل المطبوخه مع الزبادي

 والتوابل الهنديه

  افغاين ران  109.00

  لم مطبوخ مع الفلفل االسود والفلفل

  االخضر يجب ان تجرب هذا

االستمتاع بطعم اللحم المحمص

  المب براه تشاب  49.00 

  قطع الماعز الصغيره بنكهه القرفه مع البهارات

 الهنديه االصيله

اليشان

كاكوري 

كباب 

تانجدي كولفي
هذا هو الكباب األكثر دسًما على اإلطالق! يشير اسم “كولفي” بنفسه إىل أنه 

سيكون روعة كريمية. إذا كانت لديك صلصة جبنة لذيذة مقطرة من سيقان 

دجاج مطبوخة بشكل جميل هي فكرتك عن كباب ، فأنت يف المكان الصحيح ، 

حيث أن دجاج تانجديس المطبوخ بشكل جيد ولذيذ هو ما تعد به هذه الوصفة. 

انطلق وجربها!

دستر خان كي شان مورج 
  مورج ماتكا 39.00

 دجاج مع خلطه الشيف بالكاجو

  مورج شاهي كورما 42.00
 اختصاص الشيف

   باتر تشكن 39.00
 دجاج بالبندوره يقدم مع الكريمه والزبده

  مورج مسلم 72 / 39
  دجاج تندوري بالبيض المسلوق والذبده

 والصوص الهندي

  مورج تكا لبابدار 39.00
  دجاج بالفرن ببهارات الليمون والصلصه

 الحمراء مغطاه بالجبن

  مورج تكا مساال بنجايب 39.00
 اختصاص بنجايب

  مورج بايت ياال 45.00
 طعم البنجابيه االصيله

  مورج الجواب كا سلون 39.00
 ديسي فيليدج اسبيشيل

  مورج كاداي 39.00
  دجاج تندوري مسحب مطهيه يف التندوري

 مع مزيج من الفلفل والطماطم

  مورج كاليميرش 39.00
 دجاج مع الفلفل والكريمه الكاجو والتوابل الهنديه

  تنغردي مساال 42.00
 اختصاص الشيف

 مورج
كاليميرش

جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٥٪

 ( نصف / كامل)

 ( حار / عادي)

 مورج نوايب
كباب

  مورج سورك تندوري  35/49
 ( نصف / كامل)

 الدجاج المنقوع يف مسحوق الفلفل األحمر بالزبادي المضاف 
 والمنتهي يف فرن من الفخار

مورج كاي الذيذ تكا 35.00
 دجاج تندور مشوي علي الفحم بدون عظام

   مورج مالي تكا 36.00
 مكعبات دجاج متبله بالجبن مع التوابل الهنديه

  مورج سيخ جاليف 36.00
  دجاج مفروم وملفوف مع الطماطم والبصل 

 والفلفل الحلو  والتوابل الهنديه

  مورج نوايب كباب 42.00
  أعواد الدجاج المنقوعة بصلصة الزبادي الصفراء

 الغنية بالبهارات المشوية على الكمال

  تانجدي كولفي 49.00
 اختصاص الشيف

  مورج كاشميري 39.00
 قطع دجاج مع التوابل الهنديه

   مورج بهاري كباب 36.00
  مكعبات من الدجاج يف الفلفل االخضر

 والنعناع المشوي حار قليال

كباب كا غلدستا  ) نصف / كامل(  79/139
طبق مزيج من كباب لكناوي الشهير

  بهاري تشكن كباب 39.00
 متبل على الطريقة الهندية الشمالية المميزة مكعبات دجاج

مسحب تقدم مع نعناع الصلصة
   



+971 52 100 1986, +971 52 100 1987  فليدج
á∏eÉµdG áªFÉ≤dG ábQh

4 ديسي

دستر خان كي شان موتون

HOME DELIVERY
جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٥٪

بونا جوشت   49.00

 قطع اللحم الضاين مطهو علي 
  الطريقه التقلديه مع البهارات الهنديه

 موتون صاج واال  49.00

 لحم العجل مطهو بصلصه السبانخ واالعشاب 
 الطازجه

 كشميري روجون جوشت  49.00

 قطع لحم الغنم المطبوخه مع التوابل الكشميريه 
 والسمن النقي

 موتون سيخ انجارا    49.00

 الطبق االكثر شهره يف المنازل البنجابيه . مع التوابل 
 الهنديه

 دام ماتر كيما  42.00

 لحم مفروم بالتوابل والبصل بصلصه البندوره 

  شيف اسبيشيل كداي  49.00

آوادي موتون كورما  45.00

 مرق الشيف الخاص المجهزه بالزبادي والقرفه 
 والتوابل الهنديه

 نايل نيهاري  55.00

 اسبيشيل ديسي فيليدج 

 موتون كاداي مساال  45.00

  لحم الضان مع التوابل الكامله 
  علي لهب منخفض حتي يتم ضخ

 اللحم مع التوابل

 ويطهي حتي يسقط العظام بسهوله 

 آلو جوشت كاسالن  49.00

  قريه ديسي الخاصه لحم 
  الضاين المطبوخ يف اعداد تقليدي علي

 الطراز المنزيل مع البطاطا المقليه

 ران ماساال كامل  121.00
  مزيج لذيذ من التوابل العطريه

والطماطم مرق البصل مع التوابل الهنديه

 سمك امريتساري 39.00

 سمك مقلي مع البهارات الهنديه 

 سمك تندوري 49.00

 قطع سمك بنكهه اجواين والبهارات 

 سمك تكا كاستوري 49.00

 سمك مع التوابل الهنديه 

  سمك تيكا لحسوين 49.00

 سمك مع البهارات الهنديه والثوم والجينجير 

 روبيان تندوري 59.00

روبيان بالتوابل الهنديه يف فرن الطيني 

 روبيان كايل ميرش 59.00

 الروبيان مع الفلفل المطحون مع حليب جوز الهند 
 يف الفرن

سمندر كي مويت بايت سى

معتدل حار

تاندوري

جينجا 

 تاندوري رويت / رويت بالذبده  4.00/6.00

 رومايل رويت   6.00

 ميسي رويت   7.00

 خاستا رويت   7.00

 نان بالذبده / نان عادي  8.00/6.00

 ماكي كي رويت   8.00

 آلو بانير بصل بالجبنه ستيفت  10.00/12.00/13.00
 كولشا / آلو بانير

 نان بالثوم   8.00

 نان بيشواري   12.00

 كولشا امر يتساري   12.00

 رويت كي توكري   26.00

 الكنوي براتا   6.00

 التشا براتا   8.00

تاوا رويت    6.00
توصيل

رويت     كاسانا



desivillage.dxbفليدج 
á∏eÉµdG áªFÉ≤dG ábQh

5 ديسي

 دستر خان كي شان
ماشلي

عرب كي شان

داوات - إي - برياين

جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٥٪

 سمك حيدر آبادي  45.00

 فيليه سمك مطهوه علي الطريقه 
 التقليديه بالصلصله والبصل

 سمك توا ماساال  49.00

 فيليه سمك بالفلفيه الخضراء 
 والبصل

 روبيان درمينشا  59.00

 روبيان مطهو بصلصله الطماطم والبصل 

 روبيان كداي  59.00

 روبيان مطهو بصلصه الفلفليه والبصل والطماطم 

 روبيان كاري  55.00

 عشاق الماكوالت البحريه الخاصه 

 حمص 20.00
 حمص مع لحم 25.00
 متبل 20.00
 لبنه 20.00
 تبوله 22.00
 صحن فالفل 28.00
 سندوتش فالفل 15.00
سلطة فتوش 22.00
سلطة روكا 25.00
شيش طاوق 38.00
شرائح لحم ضاين     52.00
 مكس جريل 59.00

 لكناوي سبز دوم برياين 36.00

 رز بسمتي بالزعفران مطهو بالخضار الطازجه 
 بالكمون والقرفه والبهارات والبصل المقلي

 اوادي مورج دوم برياين 39.00

 رز بسمتي بالزعفران مطهو بالقرفه والدجاج وورق 
 لفار والتوابل والبصل المقلي

 اوادي جوشت دوم برياين 49.00

برياين اللحم الضاين مع التوابل الهنديه والبصل 
 المقلي

 نايل جوشت برياين 59.00 / 109.00

المب شانك مطبوخ حتى الرقة مع البهارات واألرز البسمتي 
يف أ وعاء مختوم بالطحين المموج

بنجايب تشكن تكا برياين 42.00

دجاج متبل باللبن و مطبوخ مشوي إىل الكمال ، مع برياين 
و بهارات هندية ، مزينة مع البصل المقلي والمكسرات 

والنعناع الطازج

 برياين بالروبيان 59.00

 رز بسمتي بالزعفران والروبيان مع البصل المقلي 
 والتوابل الهنديه

برياين سمك  تكا 49.00

سمك تندوري تكا برياين بالبهارات الهندية ، مزين بالبصل 
المقلي والمكسرات والنعناع الطازج

لكناوي ران برياين 99.00

 برياين لحم العجل مع التوابل الهنديه والبصل 
 المقلي

 

 طبق
فالفل

فتوش

حمص
بلحمه 

) نصف / كامل )

تاندوري

جينجا 

سوغاندي شوال

كوتش ميتا

كونتينينتال

شات مينيو

بيتزا

باستا

 ارز بسمتي 21.00
 ارز زيرا 24.00
 رز بسمتي مطهو بالذره والتوابل الهنديه 
 دال كيتشدي 25.00
 تشكن كيتشدي 35.00
 براونز كيتشدي 45.00

 جالب جامون  15.00
 طحين مقلي بالسكر ومياه الورد والزعفران 
 جالب جامون مع آيس كريم  21.00
 شاهي مالي فيرين  29.00
حلوى هندية غنية بنكهة الهيل والزعفران 
 شاهي توكرا  21.00
 حلو استوايئ يف الخبز والزعفران 
 جليبي مع ربري  29.00
 مال كولفي  18.00
 براوين مع آيس كريم  21.00
 آيس كريم  15.00
كنافه 18.00

 اصابع سمك  39.00
 سمك مع سيبس  42.00
 سمك جيريل  49.00
 دجاج كرسبي  39.00
 روبيان حار  59.00
كاليماري فريتو  41.00

 بيتزا مرغريتا  35.00
 بيتزا تشكن باربيكيو  39.00
 بيتزا تشكن الحاره  39.00
 بيتزا بانير تكا  39.00

 معكرونه اجليو بروكلي 39.00/49.00
 معكرونه بيني ارابيايت 39.00/49.00
 معكرونه الفيريدو  49.00
 معكرونه مكس صوص  45.00

رويت     كاسانا

 شاهي
توكرا

15.00 داهي باال ٦ قطع  
20.00 ساموسا شات ٢ قطع 
15.00 ألو بابدي شات قطعة واحدة 
15.00 ألو تيكي شات ٢ قطع 
20.00 باين بوري ٦ قطع 
15.00 فادا باف ٢ قطع 
10.00 ألو شات جزء واحد 
20.00 داهي باتاتا بوري ٦ قطع 
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كومبو

كومبوا 38 درهم
بانير البابدار  بهندي دو بيازا  

دال بنجايب دال بنجايب 
زيرا / استيم رايس  زيرا / استيم رايس  

تندوري رويت  تندوري رويت  
ريتا  ريتا  

سلط  سلط  
شاهي توكرا   شاهي توكرا  

موتون كومبوا 45 درهم
موتون بهونا جوشت  موتون كورما  

دال بنجايب دال بنجايب 
زيرا / استيم رايس  زيرا / استيم رايس  

تندوري رويت  تندوري رويت  
ريتا  ريتا  

سلط  سلط  
جالب جامون   جالب جامون  

تشكن كمبوا 42 درهم
تشكن ماتكا  تشكن كورما  

دال بنجايب دال بنجايب 
زيرا / استيم رايس  زيرا / استيم رايس  

تندوري رويت  تندوري رويت  
ريتا  ريتا  

سلط  سلط  
جالب جامون   جالب جامون  

كومبوا شاينيز 42 درهم
تشكن حار  خضار مانشوريان  

تشكن مانشوريان  بانير حار  
تشكن فرايد رايس  فرايد رايس خضار  

جالب جامون   جالب جامون  

كومبوا دجاج باربيكيو 42 درهم
تشكن تكا  تشكن تكا  

مورج ماتكا  باتر تشكن  
زيرا / استيم رايس  زيرا / استيم رايس  

تندوري رويت  تندوري رويت  
ريتا  ريتا  

سلط  سلط  
شاهي توكرا   شاهي توكرا  

كومبوا باربيكيو ماتون 49 درهم
جلوايت كباب / شامي كباب  موتون سيخ  

موتون كورما  موتون كورما  
زيرا / استيم رايس  زيرا / استيم رايس  

تندوري رويت  تندوري رويت  
ريتا  ريتا  

سلط  سلط  
شاهي توكرا  شاهي توكرا  

كومبوا باربيكيو فيش 49 درهم
مسترد سمك بربكيو  سمك تكا  

دال بنجايب دال بنجايب 
زيرا / استيم رايس  زيرا / استيم رايس  

تندوري رويت  تندوري رويت  
ريتا  ريتا  

سلط  سلط  
جالب جامون  جالب جامون  

كومبو سي فود 
سويت اند سور  سمك فراي  

دال بنجايب دال بنجايب 
زيرا / استيم رايس  زيرا / استيم رايس  

تندوري رويت  تندوري رويت  
ريتا  ريتا  

سلط  سلط  
جالب جامون  جالب جامون  

 رول بانير جولنار  18.00
 رول بانير تكا  18.00
 رول مورج جولنار  21.00
 رول تشكن تكا  23.00
  روالت تكا ماالي  23.00
 رول جالوايت موتون  25.00
رول غالوات باللحم الضاين  25.00

كايت رولز
 برياين كومبو  49/39/59درهم

براونز برياين  تشكن برياين   موتون برياين  
ريتا  ريتا   ريتا  

سلط  سلط   سلط  
جالب جامون  شاهي توكرا   شاهي توكرا  

الخيار 2الخيار 1
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شوربه / حساء

استارتز
 بطاطس مقليه / بطاطا مساال 21.00/23.00
 اسبرنج رول  29/39
 فج كرسبي  29.00
 بانير باكورا  32.00
 باكورا فليذج  21.00
 بطاطا مع الفلفل الحار  39.00
 خضار مالح مع الفلفل  39.00
 بانير حار  39.00
 دامز اوف هافن  39.00
 تشكن لويل بوب  39.00
تشكن 65  39.00
  تشكن مقرمش حلو 39.00
تشكن حار  39.00
 روبيان مقلي  59.00
 سمك مع الملح والفلفل 49.00
 روبيان مع الملح والفلفل 59.00

27/29 شوربة حارة وحامضة 
خضار / تشكن

27/29 حساء مانشوريان  
خضار / تشكن 

29.00 شوربة الكريم والمشروم 
29.00 حساء الذرة الحلوة 

 ساندويتش خضار  23.00
 ساندويتش جبنه الطماطم المشويه  25.00
 توست جبنه الحاره  23.00
 توست الثوم الحار  23.00
 كلوب  تشكن سندوتش  25.00

ساندويتش

فج
 فج منشوريان  39.00
 بانير جريفي حار  42.00

تشكن
  تشكن جيريفي حار  45.00
  تشكن دراي حار  45.00
 تشكن كومبو  39.00
 تشكن منشوريان  39.00

أرز / نودلز
 ارز مقلي 25/35
 ارز بالبيض  29.00
 ارز شيزوان 29.00/39.00
 نوديلز بالثوم الحار 32.00/39.00
 نوديلز فج هكا  35.00
 نوديلز شيزوان 32.00/39.00
 شومين 29.00/39.00

مين كورس

شاينيز

خضار / تشكن

خضار / تشكن

خضار / تشكن
خضار / تشكن

خضار / تشكن
خضار / تشكن
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ديسي تيكا
آيس يت

 شاي مثلج بالليمون  18.00
 شاي مثلج بالخوخ  18.00
 شاي مثلج بالتوت االحمر  18.00

هوت كوفيز
 كابيتشينو  16.00
 كافيه التيه  16.00
 موكاشينو  16.00
اسبريسو   (سنجل / دبل  9.00/15.00
 قهوه تركي (سنجل / دبل 12.00/16.00
 امريكانو  16.00
 شوكوالته ساخنه  16.00
 نسكافيه  16.00

شاي
 كرك شاي  9.00
 شاي بالزعفران  16.00
 شاي مساال  14.00
 شاي بالزنجبيل  14.00
 شاي تندوري  14.00

انترناشونال يت
 شاي اخضر  10.00
 شاي اسود  10.00
 شاي مغريب 18.00/25.00/29.00
 شاي بالزنجبيل والعسل  14.00
 شاي اخضر بالعسل  14.00
 جينجير مع عسل والليمون  15.00

درنكس
 ريدبول  22.00
 اسبرايت  9.00
كوكاكوال  9.00
فانتا  9.00
 جينجر ايل  9.00
 باربيكان  14.00
 مياه غازيه  9.00
 مياه بيرير  15.00
 كوال اليت  9.00
 اسبرايت اليت  9.00
 مياه صغيره / كبيره 3.00/9.00

ريد بول بوست
 ريدبــول بالليمون والزنجبيل  26.00
 ريدبول بالفراوله  26.00
 ريدبول بالبطيخ  26.00

جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٥٪

صغير/وسط / كبير 

بريك فاست

موجيتوز
 فراوله  23.00
 نعناع  23.00
 فاكهه الباشن  23.00
 رمان  23.00
 ديسي  23.00

كوكتيل
 ليمون  23.00
 ليتشي  23.00
 كيوي  23.00
 فاكهه الباشن  23.00
  فيمتو  23.00

موكتيلز
بيناكوالدا  23.00
 اناناس / كريمه جوز الهند 
 ماكسيكن سنرايز  23.00
كه باشن   برتقال / اناناس /فوا
 ايجلو الخاص  23.00
 فراوله / اناناس 
 تانجو مانجو  23.00
 مانجو / خوخ 
 بيلز بيري  23.00
 توت بالسبرايت والليمون 
 كوكو نويت  23.00
 اناناس / برتقال / اناناس 
 انجيل ميست  23.00
 ليمون / اسبرايت / فراوله 
 بلو كولودا  23.00

 اليكتريك ليموناضه  23.00
 اسبرايت / ليمون / بلو الجون 
 عصير ليمون ونعناع  23.00
 عصير الليمون الوردي  23.00
 عصير الليمون بالخوخ  23.00
 عصير الليمون الطازج بالصودا  23.00

فريش جوس
بطيخ  23.00
 برتقال   23.00
 كيوي  23.00
 تفاح  23.00
 اناناس  23.00
 فراوله  29.00
 رمان  29.00
 عصير كوكتيل  29.00
 مانجو  25.00

شيكس
 كيت كات شيك  29.00
 اوريو شيك  29.00
 فيريرو شيك  29.00
 شوكوالته شيك  29.00
 فانيليا شيك  29.00
 افوكادو شيك  29.00
 مانجو شيك  29.00
 موز شيك  29.00
 شوك بالمكسرات  29.00
 فراوله شيك  29.00

سيمويت
 فراوله  27.00
 خوخ  27.00
 مانجو  27.00

السي
 سويت السي  18.00
 سولتي السي  18.00
مانجو السي  24.00
 فراوله السي  22.00
كه السي  24.00   فوا

جولد كوفيز
 ايس التيه  23.00
 ايس كابيتشينو  23.00
 فانيال فرابوتشينو  23.00
 كراميل فرابوتشينو  23.00
 موكو فرابوتشينو  23.00
 ايــس كولد كويف  23.00
 قهوه ديسي الخاصه  23.00

باف بهاجي  ٢ قطعه  21.00
إضايف ٣ 

 بور ي بهاجي ٤ قطعه   21.00
إضايف ٣

ايني براتا  ٢ قطعه   21.00
 سادة / ألو / غويب / بصل   21.00

إضايف ٧
شويل يهتوري ٢ قطعه 21.00

إضايف ٦ 
كاندا بوها مع تشوتني

21.00    
حلوة بورى ٢ قطعه                                                                               21.00

إضايف ٦
بانير / كيما /  باراتا ٢ قطعه  25.00

إضايف ١٠
اومليت توست بيض ٢ قطعه 21.00
 أومليت سادة / اومليت مساال  
قالية نصف بيض )جانب واحد وكال الجانبين(      21.00

البطاطس المهروسة والطماطم المشوية
شكشوكا 

  بيض بالطماطم ،يقدم مع البصل والفلفل سلطة
جرجير وطازجة خبز التندور

 فول مدماس  29.00
 فاصوليا ودجاج بازالء مخلوط مع الكمون ، 

يقدم مع خبز طازج من تندور
الليمون والثوم وزيت الزيتون

ويك إند اسبيشيال

25.00 حليم / كيشرة 
25.00 2 قطعه بايا غرايف مع 2 رويت 
25.00 1 قطعه نايل نهاري مع ١ بارتا 
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عبوة جامبو برياين
تخدم من ١٠ إىل ١٢ شخًصا مع سلطه 

 الكاشومبار وكباب
285 لكنوي سبز دم برياين 
 310 بانير تكا برياين 
310 بيض مساال برياين 
310 اوادي مرغ دم برياين 
330  بنجايب دجاج تكا برياين 

(حار)
310/390 حيدرآبادي مساال برياين  

  دجاج / موتون 
390 اوادي جوشت دم برياين 
395 مورج سيخ كباب برياين 
395 مورغ ماالي تيكا برياين 
330 مرغ نظامي برياين 
340/310 مورغ بومباي برياين 

(بدون عظم / عظم)

435 جوش سيخ كباب برياين 
395 جوست نظامي برياين 
280 الكنوي برياين 
470 نايل جوشت برياين 
470 آتيش إي جينجا برياين 
470 جينجا برياين 
395 مشلي برياين 

باريت مينو

ZOMATO

ZOMATO

04 2986222

052 1001986
052 1001987

8
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Let’s Do 
Party with Us!
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All Prices Inclusive of 5% VAT


