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دﻳﺴ ــﻲ ﻓﻠﻴ ــﺪج  -ﻣﺰ ﻳ ــﺞ ﻣﺘﻨﺎﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺣﻨﻴ ــﻦ اﻟﻬﻨ ــﺪ اﻟﻘﺪﻳ ــﻢ واﻟﻄﺒ ــﺦ اﻟﻬﻨ ــﺪي اﻟﺮاﺋ ــﻊ اﻟﻤﻔﻌ ــﻢ ﺑﻌﺼ ــﺮ دﻲﺑ اﻟﺠﺪﻳ ــﺪ .وﻧﻈـ ـ ًﺮا
ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻧ ــﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤ ــﺔ وﺟﻮدﺗﻬ ــﺎ ﻣﺜ ــﺎل ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻃﺒ ــﺦ أﻣﻬﺎﺗﻨ ــﺎ  ،ﻓﺈن ﺑﻠﺪﻧ ــﺎ اﻟﻤﺠﻴﺪ واﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫ ــﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌ ــﺔ وراء ﻃﻬﻴﻨﺎ
اﻟﺠﻴ ــﺪ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﻤﻠ ــﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺎت ﺑﻴ ــﻦ اﻟﻌﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﻮﻻﻳ ــﺎت وﺗﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ  29وﻻﻳ ــﺔ ﻓﺮ ﻳﺪة  ،ﻟ ــﻜﻞ وﻻﻳﺔ ﻃﺮ ﻳﻘ ــﺔ وﻧﻜﻬﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
ﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ .وﻲﻓ أﻃﺒ ــﺎق اﻟﺘﺎر ﻳ ــﺦ اﻟﻬﻨ ــﺪي ﺣ ــﺎزت أﻃﺒ ــﺎق ﻗﺮ ﻳ ــﺔ دﻳﺴ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻗﻠ ــﻮب اﻟﺠﻤﺎﻫﻴ ــﺮ وإﺷ ــﺒﺎع ﺟ ــﻮع اﻵﻵف ﻣ ــﻦ
اﻟﻀﻴﻮف ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻲﻓ ﻋﺎم  2019وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﻤﺆﺛﺮة
ﻋﻠﻴﻨﺎ  ،ﻣﻦ ﺑﻴﺸ ــﺎور ﻲﻓ اﻟﺸ ــﻤﺎل اﻟﻐﺮﻲﺑ إﻰﻟ دﻟﻬﻲ  ،ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻲﻓ اﻟﻬﻨﺪ .اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ ﻣﻦ دﻳﻜﺎن ﻲﻓ اﻟﺠﻨﻮب إﻰﻟ
ﺟ ــﺎ ﺣﺴ ــﺐ اﻟﻄﻠ ــﺐ
اﻟﻮﺟﺒ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻃ ــﺮاز اﻟﺸ ــﺎرع ﻣ ــﻦ ﻣﻮﻣﺒ ــﺎي ﻲﻓ اﻟﻐ ــﺮب  ،ﻳﺴ ــﺮ دﻳﺴ ــﻲ ﻓﻠﻴ ــﺪج أن ﺗﻘ ــﺪم ﻟ ــﻚ ﻃﻬ ًﻴ ــﺎ ﻃﺎز ً
وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ووﺻﻔﺎت ﺳ ــﺮ ﻳﺔ .ﺣﻈﻴﺖ أﻃﺒﺎق دﻳﺴ ــﻲ ﻓﻠﻴﺪج
ﻓ ــﻼ ﻳﻤﻜﻦ وﺿ ــﻊ اﻟﻤﻄﺒ ــﺦ اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻄﺎزﺟ ــﺔ واﻟﺘﻮاﺑ ــﻞ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ
ﻲﻓ اﻻﻧﺼﻬ ــﺎر اﻟﺜﻘ ــﺎﻲﻓ ﻟﻸﻃﻌﻤ ــﺔ ﻲﻓ ﺗﻀﻔ ــﻲ ﻟﻤﺴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻬﻨ ــﺪ ﻲﻓ ﻛﻞ
ﺗﺼﻨﻴﻔ ــﺎت ﺻﺎرﻣ ــﺔ؛ إﻧ ــﻪ أﺳ ــﻠﻮب وﺟﺒﺔ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻜﻢ.
اﺳ ــﺘﻤﺮ ﻲﻓ اﻟﺘﻄ ــﻮر ﻋﺒ ــﺮ آﻻف
اﻟﺴ ــﻨﻴﻦ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﺎر ﻳ ــﺦ ﻏﻴ ــﺮ
اﻟﻤﻨﻘﻄ ــﻊ .ﻳﺘ ــﻢ ﻣ ــﺰج اﻷﻋﺸ ــﺎب
اﻟﻄﺎزﺟ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﺘﻮاﺑ ــﻞ اﻟﻨﻔ ــﺎذة
ﺑﻄ ــﺮق أﺻﺒﺤ ــﺖ ،ﺑﻤ ــﺮور اﻟﻮﻗ ــﺖ،
أﺳ ــﺮا ًرا ﺧﺎﺿﻌ ــﺔ ﻟﻠﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ
وإﺧﻔﺎﺋﻬ ــﺎ ﻲﻓ دﻳﺴ ــﻲ ﻓﻠﻴ ــﺪج،
ﻧﺴ ــﺘﻔﻴﺪ ﻣ ــﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧ ــﺎ اﻟﻌﺰ ﻳ ــﺰة
ﻃﻌﻤﺎ ﻓﺮ ﻳـ ـﺪًا .ﺗﻮﻟﻴﻔﺎﺗﻨﺎ
ﻟﻨﻘ ــﺪم ﻟﻜﻢ
ً
ﻣ ــﻦ اﻟﻠﺤ ــﻮم اﻟﻀ ــﺎﻲﻧ واﻟﺨﻀ ــﺮوات

ﻣﺮ
دﻳ ﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﰲ
ﴘ ﻓﻠﻴﺪج

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎزل

04 2986222
052 100 1986

052 100 1987
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳ ــﻌﺎر ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ٪٥
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حساء وشوربة
حساء العدس

رايتا
21.00

العدس مع البهارات الهنديه

شوربه فطر دهانيا

21.00

) اختصاص الشف(
شوربه الطماطم

) شوربه دقيق من الطماطم الطازجه مع الكمون والكزبره(

شوربه مورج بادامي

شوربه لذيذه مصنوعه من اللوز مطهو يف الدجاج

بنكهه القرنفل و القرفه والزعفران
شوربه باللحم ياخني الضاين

شوربه لحم الضاين بنكهه االعشاب والزعفران مع الكريمه

حساء الماكوالت البحريه
) اختصاص الشف(

دم سبز هاندي

21.00
23.00

27.00
28.00

شوربه
مورج
بادامي

بونداي رايتا

طوا سبز بنجارا

20.00

براين رايتا

15.00

رايتا مزيج الخضار

25.00

خضار طازج مطبوخ بالذبده مع البهارات الهنديه

12.00

رايتا باالناناس
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19.00

29.00

خضار طازج مع الصوص ،البهارات الهنديه
مالي كفته
جبنه مهروسه مع التوابل الهنديه

39.00

بطاطس من اختيارك

29.00

النعناع  /جيرا  /ادراك  /غويب

بايت كباب فج استارتس

ماتر مشروم
اسلوب البنجابيه التقليدي

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

29.0

بهيندي دوبيازا
اصابع اليدين مع البصل واالعشاب

29.00

باكورا كاري

29.00

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

36.00

جولنار آلو
) بطاطا صغيره مشويه مع صلصه حره(

29.00

ماكاي ماالي سيخ كباب

31.00

ضاهي كاشوالي
) اختصاص الشيف(

29.00

بايت قامشروم

32.00

دال بنجايب
عدس اصفر مزيج بالبصل الحاره والثوم والبهارات

32.00

29.00
دال بوخاري
عدس اسود والطماطم والزنجبيل والثوم مع الكريمه والذبده

) فطر طازج مشوي يف خاص تندوري مساال (
مشروم جلوايت
) اختصاص الشيف(

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

س
بز كباب
كا
غ
ل
دستا

 ،مرق سميك من دقيق الحمص
 ،ويحتوي على فطائر نباتية تسمى بكورا
التي يضاف إليها ضاحي إلعطائها قليال
من الطعم الحامض
39.00
بانير ضبا كداي
مكعبات من الجبن المقليه المطبوخه مع الفلفل والطماطم
29.00

دال فراي
عدس اصفر مطبوخ علي الطريقه التقليديه

25.00

دال مكني
عدس اسود بالكريمه مع البهارات الهنديه

29.00

السلطات
20.00

سلطه خضراء

25.00

سلطه كاشومبار

سلطه دجاج تشاتباتا

25.00

سلطة عربية

20.00

22.00

سلطه سيزار

ديسي كهاين كي بهار /فج

اسبشيال باباد
باباد بالفرن
باباد فرايد
باباد مساال

باباد
مساال

10.00
12.00
15.00

بانير مكني
قطع الجبن المطبوخ بالطماطم والكمون والذبده
بانير تكا تك
اختصاص الشيف

جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٪٥

35.00
35.00

توصيل منزيل

معتدل حار
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دستر خان كي شان مورج

ُمورج بايت كباب

مورج ماتكا
35/49
دجاج مع خلطه الشيف بالكاجو

مورج سورك تندوري
) نصف  /كامل(
الدجاج المنقوع يف مسحوق الفلفل األحمر بالزبادي المضاف
والمنتهي يف فرن من الفخار

مورج شاهي كورما
اختصاص الشيف

مورج كاي الذيذ تكا
دجاج تندور مشوي علي الفحم بدون عظام

 35.00باتر تشكن
دجاج بالبندوره يقدم مع الكريمه والزبده

مورج مالي تكا
مكعبات دجاج متبله بالجبن مع التوابل الهنديه

36.00
مورج مسلم ) نصف  /كامل(
دجاج تندوري بالبيض المسلوق والذبده
 36.00والصوص الهندي

مورج سيخ جاليف
دجاج مفروم وملفوف مع الطماطم والبصل
والفلفل الحلو والتوابل الهنديه
مورج نوايب كباب
أعواد الدجاج المنقوعة بصلصة الزبادي الصفراء
الغنية بالبهارات المشوية على الكمال

مورج تكا لبابدار
دجاج بالفرن ببهارات الليمون والصلصه
 42.00الحمراء مغطاه بالجبن

تانجدي كولفي
اختصاص الشيف

49.00

مورج كاشميري
قطع دجاج مع التوابل الهنديه

39.00

مورج بهاري كباب
مكعبات من الدجاج يف الفلفل االخضر
والنعناع المشوي حار قليال
كباب كا غلدستا ( نصف  /كامل(
طبق مزيج من كباب لكناوي الشهير

مورج تكا مساال بنجايب
اختصاص بنجايب
مورج بايت ياال
طعم البنجابيه االصيله

مورج الجواب كا سلون
 36.00ديسي فيليدج اسبيشيل
مورج كاداي
دجاج تندوري مسحب مطهيه يف التندوري
 79/139مع مزيج من الفلفل والطماطم

مورج كاليميرش
بهاري تشكن كباب
 39.00دجاج مع الفلفل والكريمه الكاجو والتوابل الهنديه
متبل على الطريقة الهندية الشمالية المميزة مكعبات دجاج
تنغردي مساال
مسحب تقدم مع نعناع الصلصة
اختصاص الشيف

موتن بايت كباب

39.00
42.00

ا
ليشان
كاكوري
كباب

39.00
39 / 72

39.00

39.00
45.00

39.00

اليشان كاكوري كباب
كباب من اللحم الضاين المفروم بنكهه

39.00
39.00

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
39.00
42.00

42.00

بويت افغاين
مساال اللحم والجبن الخاص مع البهارات الهنديه

40.00

تشابلي كباب

لحم ضأن مفروم مدور يف تانغي متبل بالنعناع المفروم بنكهة
القرفة والفحم المشوي
مورج نوايب
كباب

مورج
كاليميرش

كباب جوشت شامي

39.00

كباب جوشت جالوايت

49.00

بارا نايل

59.00

قطع نايل المطبوخه مع الزبادي
والتوابل الهنديه

تانجدي كولفي

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

افغاين ران ) حار  /عادي(

109.00

لم مطبوخ مع الفلفل االسود والفلفل
االخضر يجب ان تجرب هذا
االستمتاع بطعم اللحم المحمص
49.00

المب براه تشاب
قطع الماعز الصغيره بنكهه القرفه مع البهارات
الهنديه االصيله

جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٪٥
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بونا جوشت

دستر خان كي شان موتون
 49.00آوادي موتون كورما

قطع اللحم الضاين مطهو علي
الطريقه التقلديه مع البهارات الهنديه
لحم العجل مطهو بصلصه السبانخ واالعشاب
الطازجه
كشميري روجون جوشت
قطع لحم الغنم المطبوخه مع التوابل الكشميريه
والسمن النقي

اسبيشيل ديسي فيليدج

 49.00لحم الضان مع التوابل الكامله
علي لهب منخفض حتي يتم ضخ
اللحم مع التوابل

			  49.00ويطهي حتي يسقط العظام بسهوله

الطبق االكثر شهره يف المنازل البنجابيه  .مع التوابل
الهنديه
دام ماتر كيما
لحم مفروم بالتوابل والبصل بصلصه البندوره
شيف اسبيشيل كداي

55.00

موتون كاداي مساال

آلو جوشت كاسالن

45.00

39.00

سمك امريتساري
سمك مقلي مع البهارات الهنديه

49.00

سمك تندوري
قطع سمك بنكهه اجواين والبهارات
سمك تكا كاستوري

49.00

سمك مع التوابل الهنديه
سمك تيكا لحسوين
49.00

قريه ديسي الخاصه لحم
 42.00الضاين المطبوخ يف اعداد تقليدي علي
الطراز المنزيل مع البطاطا المقليه
ران ماساال كامل
49.00
مزيج لذيذ من التوابل العطريه
والطماطم مرق البصل مع التوابل الهنديه

سمندر كي مويت بايت سى

45.00

مرق الشيف الخاص المجهزه بالزبادي والقرفه
والتوابل الهنديه

 49.00نايل نيهاري

موتون صاج واال

موتون سيخ انجارا

4

49.00

سمك مع البهارات الهنديه والثوم والجينجير
59.00

روبيان تندوري
روبيان بالتوابل الهنديه يف فرن الطيني

121.00

59.00

روبيان كايل ميرش
الروبيان مع الفلفل المطحون مع حليب جوز الهند
يف الفرن

رويت
تاندوري رويت  /رويت بالذبده
رومايل رويت

		 6.00

ميسي رويت

		 7.00

خاستا رويت

		 7.00

نان بالذبده  /نان عادي
ماكي كي رويت

جميع األسعار تشمل القيمة المضافة ٪٥

		8.00/6.00
		 8.00

آلو بانير بصل بالجبنه ستيفت
كولشا  /آلو بانير

توصيل

		4.00/6.00

10.00/12.00/13.00

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

HOME DELIVERY
تاوا رويت

				6.00
معتدل حار
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دستر خان كي شان
ماشلي
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
عشاق الماكوالت البحريه الخاصه

55.00

داوات  -إي  -برياين
36.00

لكناوي سبز دوم برياين
رز بسمتي بالزعفران مطهو بالخضار الطازجه
بالكمون والقرفه والبهارات والبصل المقلي

39.00

رز بسمتي بالزعفران مطهو بالقرفه والدجاج وورق
لفار والتوابل والبصل المقلي
اوادي جوشت دوم برياين

دال كيتشدي

تشكن كيتشدي
براونز كيتشدي

برياين اللحم الضاين مع التوابل الهنديه والبصل
المقلي
109.00 / 59.00

المب شانك مطبوخ حتى الرقة مع البهارات واألرز البسمتي
يف أ وعاء مختوم بالطحين المموج
42.00

بنجايب تشكن تكا برياين

دجاج متبل باللبن و مطبوخ مشوي إىل الكمال  ،مع برياين
و بهارات هندية  ،مزينة مع البصل المقلي والمكسرات
والنعناع الطازج
59.00

رز بسمتي بالزعفران والروبيان مع البصل المقلي
والتوابل الهنديه
برياين سمك تكا

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

كوتش ميتا

جالب جامون

طحين مقلي بالسكر ومياه الورد والزعفران

جالب جامون مع آيس كريم
شاهي مالي فيرين

حلوى هندية غنية بنكهة الهيل والزعفران
شاهي توكرا

حلو استوايئ يف الخبز والزعفران
جليبي مع ربري

مال كولفي

كنافه

20.00

حمص مع لحم
لبنه

20.00

متبل

20.00
22.00

تبوله

صحن فالفل

28.00

سندوتش فالفل

15.00

سلطة روكا

25.00

سلطة فتوش

شرائح لحم ضاين

22.00
38.00

حمص
بلحمه

52.00

مكس جريل

59.00
طبق
فالفل

فتوش

21.00
29.00
21.00
29.00
21.00
15.00
18.00

شاهي
توكرا

شات مينيو

25.00

شيش طاوق

15.00

99.00

عرب كي شان

حمص

25.00

18.00

آيس كريم

برياين لحم العجل مع التوابل الهنديه والبصل
المقلي

كاسانا

24.00

45.00

براوين مع آيس كريم

49.00

21.00

35.00

49.00

برياين بالروبيان

تاندوري
جينجا

ارز زيرا

رز بسمتي مطهو بالذره والتوابل الهنديه

اوادي مورج دوم برياين

نايل جوشت برياين ) نصف  /كامل (

ارز بسمتي

سوغاندي شوال

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

كونتينينتال

اصابع سمك
سمك مع سيبس
سمك جيريل
دجاج كرسبي
روبيان حار
كاليماري فريتو

39.00
42.00
49.00
39.00
59.00
41.00

بيتزا مرغريتا
بيتزا تشكن باربيكيو
بيتزا تشكن الحاره
بيتزا بانير تكا

35.00
39.00
39.00
39.00

15.00
20.00
15.00
15.00
20.00
15.00
10.00
20.00

بيتزا

باستا

معكرونه اجليو بروكلي 39.00/49.00
معكرونه بيني ارابيايت 39.00/49.00
49.00
معكرونه الفيريدو
45.00
معكرونه مكس صوص
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رول بانير جولنار
رول بانير تكا
رول مورج جولنار
رول تشكن تكا
روالت تكا ماالي
رول جالوايت موتون

كايت رولز

18.00
18.00
21.00
23.00
23.00
25.00

رول غالوات باللحم الضاين

25.00

ساندويتش

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

23.00
25.00
23.00
23.00
25.00

شاينيز

شوربه  /حساء

شوربة حارة وحامضة
خضار  /تشكن
حساء مانشوريان
خضار  /تشكن
شوربة الكريم والمشروم
حساء الذرة الحلوة

استارتز

بطاطس مقليه  /بطاطا مساال
اسبرنج رول خضار  /تشكن
فج كرسبي
بانير باكورا
باكورا فليذج
بطاطا مع الفلفل الحار
خضار مالح مع الفلفل
بانير حار
دامز اوف هافن
تشكن لويل بوب
تشكن 65
تشكن مقرمش حلو
تشكن حار
روبيان مقلي
سمك مع الملح والفلفل
روبيان مع الملح والفلفل

27/29
27/29
29.00
29.00
21.00/23.00
29/39
29.00
32.00
21.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
59.00
49.00
59.00

مين كورس
فج منشوريان
بانير جريفي حار
تشكن جيريفي حار
تشكن دراي حار
تشكن كومبو
تشكن منشوريان

6

فج

تشكن

أرز  /نودلز

ارز مقلي خضار  /تشكن
ارز بالبيض
ارز شيزوان خضار  /تشكن
نوديلز بالثوم الحار خضار  /تشكن
نوديلز فج هكا
نوديلز شيزوان خضار  /تشكن
شومين خضار  /تشكن
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39.00
42.00
45.00
45.00
39.00
39.00
25/35
29.00
29.00/39.00
32.00/39.00
35.00
32.00/39.00
29.00/39.00

الخيار 1

الخيار 2

بهندي دو بيازا.
دال بنجايب.
زيرا  /استيم رايس.
تندوري رويت.
ريتا.
سلط.
شاهي توكرا.

كومبوا  38درهم
بانير البابدار
دال بنجايب
زيرا  /استيم رايس
تندوري رويت
ريتا
سلط
شاهي توكرا-

موتون كورما.
دال بنجايب.
زيرا  /استيم رايس.
تندوري رويت.
ريتا.
سلط.
جالب جامون.

موتون كومبوا  45درهم
موتون بهونا جوشت
دال بنجايب
زيرا  /استيم رايس
تندوري رويت
ريتا
سلط
جالب جامون-

تشكن كورما.
دال بنجايب.
زيرا  /استيم رايس.
تندوري رويت.
ريتا.
سلط.
جالب جامون.

تشكن كمبوا  42درهم
تشكن ماتكا
دال بنجايب
زيرا  /استيم رايس
تندوري رويت
ريتا
سلط
جالب جامون-

خضار مانشوريان.
بانير حار.
فرايد رايس خضار.
جالب جامون.

كومبوا شاينيز  42درهم
تشكن حار
تشكن مانشوريان
تشكن فرايد رايس
جالب جامون-

كومبو
برياين كومبو 49/39/59درهم
موتون برياين
ريتا
سلط
شاهي توكرا

تشكن برياين
ريتا
سلط
شاهي توكرا

براونز برياين
ريتا
سلط
جالب جامون

كومبوا دجاج باربيكيو  42درهم
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  49درهم
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  49درهم
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.
سمك فراي.
دال بنجايب.
زيرا  /استيم رايس.
تندوري رويت.
ريتا.
سلط.
جالب جامون

كومبو سي فود
سويت اند سور
دال بنجايب
زيرا  /استيم رايس
تندوري رويت
ريتا
سلط
جالب جامون

معتدل حار
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موجيتوز

فراوله
نعناع
فاكهه الباشن
رمان
ديسي

كوكتيل

ليمون
ليتشي
كيوي
فاكهه الباشن
فيمتو

بريك فاست
21.00

باف بهاجي  ٢قطعه
إضايف ٣
بور ي بهاجي  ٤قطعه
إضايف ٣
ايني براتا  ٢قطعه
سادة  /ألو  /غويب  /بصل
إضايف ٧
شويل يهتوري  ٢قطعه
إضايف ٦
كاندا بوها مع تشوتني

21.00
21.00
21.00
21.00

حلوة بورى  ٢قطعه
إضايف ٦
بانير  /كيما  /باراتا  ٢قطعه
إضايف ١٠
اومليت توست بيض  ٢قطعه
أومليت سادة  /اومليت مساال
قالية نصف بيض (جانب واحد وكال الجانبين)
البطاطس المهروسة والطماطم المشوية
شكشوكا
بيض بالطماطم ،يقدم مع البصل والفلفل سلطة
جرجير وطازجة خبز التندور
فول مدماس
فاصوليا ودجاج بازالء مخلوط مع الكمون ،
يقدم مع خبز طازج من تندور
الليمون والثوم وزيت الزيتون

21.00
21.00
25.00
21.00
21.00

29.00

ويك إند اسبيشيال
حليم  /كيشرة
 2قطعه بايا غرايف مع  2رويت
 1قطعه نايل نهاري مع  ١بارتا

25.00
25.00
25.00

بيناكوالدا
اناناس  /كريمه جوز الهند
ماكسيكن سنرايز
برتقال  /اناناس /فوا كه باشن
ايجلو الخاص
فراوله  /اناناس
تانجو مانجو
مانجو  /خوخ
بيلز بيري
توت بالسبرايت والليمون
كوكو نويت
اناناس  /برتقال  /اناناس
انجيل ميست
ليمون  /اسبرايت  /فراوله
بلو كولودا
اليكتريك ليموناضه
اسبرايت  /ليمون  /بلو الجون
عصير ليمون ونعناع
عصير الليمون الوردي
عصير الليمون بالخوخ
عصير الليمون الطازج بالصودا
بطيخ
برتقال
كيوي
تفاح
اناناس
فراوله
رمان
عصير كوكتيل
مانجو

فريش جوس

كيت كات شيك
اوريو شيك
فيريرو شيك
شوكوالته شيك
فانيليا شيك
افوكادو شيك
مانجو شيك
موز شيك
شوك بالمكسرات
فراوله شيك
فراوله
خوخ
مانجو
سويت السي
سولتي السي
مانجو السي
فراوله السي
فوا كه السي
ايس التيه
ايس كابيتشينو
فانيال فرابوتشينو
كراميل فرابوتشينو
موكو فرابوتشينو
ا يــس كولد كويف
قهوه ديسي الخاصه

موكتيلز

ديسي تيكا
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00

جولد كوفيز

كرك شاي
شاي بالزعفران
شاي مساال
شاي بالزنجبيل
شاي تندوري

انترناشونال يت

23.00

23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
29.00
29.00
29.00
25.00

السي

شاي

ريدبول
اسبرايت
كوكاكوال
فانتا
جينجر ايل
باربيكان
مياه غازيه
مياه بيرير
كوال اليت
اسبرايت اليت
مياه صغيره  /كبيره

23.00
23.00
23.00
23.00

سيمويت

كابيتشينو
كافيه التيه
موكاشينو
اسبريسو (سنجل  /دبل
قهوه تركي (سنجل  /دبل
امريكانو
شوكوالته ساخنه
نسكافيه

هوت كوفيز

23.00

23.00

شيكس

شاي مثلج بالليمون
شاي مثلج بالخوخ
شاي مثلج بالتوت االحمر

شاي اخضر
شاي اسود
شاي مغريب صغير/وسط  /كبير
شاي بالزنجبيل والعسل
شاي اخضر بالعسل
جينجير مع عسل والليمون

23.00

23.00

آيس يت

ريدبــول بالليمون والزنجبيل
ريدبول بالفراوله
ريدبول بالبطيخ

درنكس

ريد بول بوست

18.00
18.00
18.00
16.00
16.00
16.00
9.00/15.00
12.00/16.00
16.00
16.00
16.00
9.00
16.00
14.00
14.00
14.00
10.00
10.00
18.00/25.00/29.00
14.00
14.00
15.00
22.00
9.00
9.00
9.00
9.00
14.00
9.00
15.00
9.00
9.00
3.00/9.00
26.00
26.00
26.00

29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
27.00
18.00
18.00
24.00
22.00
24.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
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باريت مينو
عبوة جامبو برياين
شخصا مع سلطه
تخدم من  ١٠إىل ١٢
ً
الكاشومبار وكباب

لكنوي سبز دم برياين

285

بيض مساال برياين

310

بانير تكا برياين

اوادي مرغ دم برياين

بنجايب دجاج تكا برياين
(حار)

حيدرآبادي مساال برياين
دجاج  /موتون

310
310
330

310/390

اوادي جوشت دم برياين

390

مورغ ماالي تيكا برياين

395

مورج سيخ كباب برياين
مرغ نظامي برياين

مورغ بومباي برياين

(بدون عظم  /عظم)

395
330

340/310

جوش سيخ كباب برياين

435

الكنوي برياين

280

جوست نظامي برياين
نايل جوشت برياين

395
470

آتيش إي جينجا برياين

470

مشلي برياين

395

جينجا برياين

04 2986222
052 1001986
052 1001987
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