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All our food is freshly prepared.
Please allow us 20 min to serve you.
All prices are inclusive
of 5%Municipality Tax

At Qibara, we are committed to keeping you and the community safe.
To ensure a safe experience, we have taken all possible measures to uphold this.
• Highest hygiene measures are in place following all Government and
International standards
• Our Kitchen uses a Reverse Osmosis Water Purification system that
eliminates all contaminants from the water used for cooking
• We use intelligent cooking systems utilising fresh steam generators that
guarantee high food quality with minimal human contact.
• Our dedication to serve fresh food of the highest quality continues, as always!

Scan me for our
Digital Menu

Scan me to visit our
Instagram Page

Scan me to contact
us via Whatsapp

Tel.: 24428000 Whatsapp: 91919255

Starters

French Fries (Spicy/Not spicy)			

0.600

Trio Of Naan with Chutney		

0.800

Home made fries

		

Garlic, Curry Leaf and Butter naan served with
tempered tomato chutney

Chicken Lollypop					 1.500
Herb battered Chicken tenders tossed in a tangy sauce

Chicken 65 						1.500
South Indian style crispy fried chicken breast
with a special yogurt based sauce

Dragon Chicken 						1.500
Sweet & Spicy shredded Chicken with onion
and capsicum, garnished with fried nuts

Fish n’Chips 						1.500
Crumb fried fillet of Fish served with Tartar Sauce,
Coleslaw and French Fries

Qibara Fries Chicken					1.500
Home made fries with BBQ minced chicken and our
special sauce topped with fried onion and cheese

Qibara Fries Beef 					1.800
Home made fries with Mexican minced beef and our
special sauce topped with fried onion and cheese

Crispy Fried Calamari 					2.600
Crispy fried calamari with a crunchy coating,
served with home made French fries and garlic sauce

Crumbed Beef with creamy
Cheese sauce 						2.700
Crumbed beef steak served with home made French fries
and cheese sauce

Prawns 65 							3.200
South Indian style deep fried shrimps served with
Qibara special sauce

Soups

Lentil Soup 						0.800
Middle eastern garlic flavoured lentils served
with crispy bread

Sweet Corn Chicken Soup				
Chicken stock and sweet corn infused
with Indo-Chinese flavours

1.000

Italian Minestrone 					1.200
Thick vegetable soup with macaroni

Manchow Soup Veg/Chicken			

1.200

Hot n’Sour Soup Veg/Chicken			

1.200

Thick Soup, vegetables flavoured with coriander
and garlic topped with fried noodles
Traditional spicy soup with shredded vegetables

Creamy Chicken Soup					1.300
Our signature chicken soup, served in a bread bowl

Creamy Mushroom Soup				1.300
Mushrooms blended in creamy garlic served in
a bread bowl

Creamy Seafood Soup (Chowder) 			
A creamy soup with mixed seafood, diced carrots
and potatoes

1.400

Mutton Shorba 						1.500
Traditional Indian soup with fresh shredded mutton

Tom Yum Talay						1.600
Thai seafood soup with lemon grass, galangal
and kaffir lime

Mushroom and Corn Soup				

1.600

Creamy Spinach and Chicken Soup		

1.800

Creamy soup of mushrooms blended with sweet corn
Creamy soup of shredded chicken with spinach		

Salads

Fattoush 							0.800
Mediterranean salad with lettuce, tomatoes,
cucumber and fried bread

Hummus 							0.800
Mashed chick peas blended with tahini,
olive oil and garlic

Greek Salad						1.500
A refreshing salad with tomato, cucumber, onion,
lettuce, feta cheese and olives

Green Salad						1.500
A tossed salad made of romaine lettuce, tomatoes,
cucumbers and onion

Tandoori Chicken Salad				1.500
Tandoori chicken tikka with lettuce, onion,
green chillies and tomatoes

Arabic Cold Mezze					1.500
Hummus, Fattoush, Tabbouleh, sambosa and
spring roll served with Arabic bread

Pizza

Margherita Pizza (Large)				2.000
Tomato sauce, mozzarella, basil and cherry tomato

BBQ Chicken Pizza(Large				2.500
BBQ chicken pieces, tomato sauce, jalapeno and oregano

Hawaiian Pizza (Large)				

2.500

Qibara Chicken Pizza (Large)			

2.500

Qibara Beef Pizza (Large)				

3.000

Qibara Grilled Mushroom
& Corn Pizza (Large) 					

3.000

Chicken, pineapple, onion and oregano

Arabic flavoured minced chicken, bell pepper,
onion topped with our home made special sauce
Arabic flavoured minced beef, bell pepper, onion
topped with our home made special sauce

Grilled mushroom and corn, pizza sauce, green bell peppers,
onion and oregano topped with mozzarella cheese

Qibara Chicken Tikka Pizza (Large) 		

3.200

Qibara Szechuan Chicken Pizza (Large)		

3.300

Qibara Mixed Seafood Pizza (Large)		

3.500

Qibara Camel Pizza (Large)				

4.000

Qibara Grilled Prawns Pizza (Large)		

4.500

Chicken tikka, pizza sauce, green bell peppers,
onion and oregano topped with mozzarella cheese
Chicken pieces tossed in Szechuan sauce, pizza sauce,
green bell peppers, onion and oregano topped with
Mozzarella cheese
Mixed seafood, pizza sauce, green bell peppers and
Oregano topped with mozzarella cheese
Camel meat, pizza sauce, green bell pepper, onion
and oregano topped with mozzarella cheese
Grilled prawns, pizza sauce, green bell peppers,
onion and Oregano topped with mozzarella cheese

Burgers

Fish Burger						1.200
Fish fillet and Cheddar cheese in a home made
bun with Qibara special sauce, served with
home made French fries

Arabian Chicken Burger (Double) 			
2 home made chicken patties, lettuce, tomatoes,
olives, Cheddar cheese, white onion on a Za’atar
flavoured home made coloured bun, served with
home made fries and Qibara special sauce

1.200

Arabian Beef Burger 					1.200
Home made beef patty, lettuce, tomatoes, olives,
Cheddar cheese and white onion on a Za’atar
flavoured home made coloured bun, served with home
made fries and Qibara special sauce

Zinger							1.200
Home made well seasoned crispy fried chicken fillet
with Qibara special burger sauce, topped with sliced
Cheddar and lettuce

Arabian Zinger 						1.400
Home made well seasoned crispy fried chicken fillet,
topped with sliced Cheddar and lettuce on a home made
coloured bun with Qibara special sauce

Zinger (in Samoon Bread) 				

1.400

Chicken Burger Combo 				

1.500

Arabian Fish Zing Burger 				

1.600

Home made well seasoned crispy fried chicken fillet,
topped with sliced Cheddar and lettuce on a home made
Samoon bread with Qibara special sauce
2 home made chicken burgers with large chips and
a drink
Crispy fried fish fillet in a home made Za’atar flavoured
bun with lettuce and Qibara special sauce served
with home made fries

Camel Burger						1.600
Home made camel patty and bun, lettuce, tomatoes,
olives, Cheddar cheese, jalapeno, white onion served
with home made fries and Qibara special sauce

Lamb Burger						1.600
Home made lamb patty/bun, lettuce, tomatoes, olives,
Cheddar cheese, jalapeno and white onion,
served with home made fries with Qibara special sauce

Qibara Mathafi Chicken 				

Crispy fried boneless chicken in Samoon bread, topped
with Cheddar cheese, jalapeno slices, home made sauce
served with home made fries

1.700

Fish Burger Double 					1.800
Fish fillet and Cheddar cheese in a home made bun
with Qibara special sauce, served with home made fries

Qibara Signature Burger (Lamb) 			

1.800

Qibara Heritage Burger (Camel) 			

1.800

Home made lamb patty, Za’atar flavoured home
made coloured bun, lettuce, tomatoes, olives, Cheddar
cheese and white onion, served with home made fries
and Qibara special sauce
Home made camel meat patty, Za’atar flavored home
made coloured bun, lettuce, tomatoes, olives,
Cheddar cheese and white onion served with
home made fries and Qibara special sauce

Qibara Mathafi Fish 					2.000
Crispy fried fish fillet in Samoon bread, topped
with Cheddar cheese, jalapeno slices, home made sauce
served with home made fries

Arabian Prawns Burger 					2.500
Grilled prawns and Cheddar cheese in a home made
bun with Qibara special sauce, served with home made fries

Qibara Mathafi Prawns 					

2.700

Crispy fried shrimps in Samoon bread, topped with Cheddar cheese,
jalapeno slices, home made sauce served with home made fries

Grills

Paneer Tikka						1.800
Grilled paneer chunks with vegetables,
served with mint chutney

Chicken Tikka						2.000
Roasted chicken pieces, marinated with aromatic
Indian spices and cooked in a tandoor

Grilled Chicken Half (Arabic/Indian)		

Smoky grilled butterfly chicken served with hummus,
garlic sauce, home made French fries and Arabic bread

2.000

Vegetable Kebab Platter				2.000
Assorted marinated vegetables and vegetables
Seekh kebab served with mint chutney

Chicken Rangoli Tikka 					2.200
4 types of speciality kebabs served with mint and
coriander chutney

Chicken Kebab 						2.200
Chicken marinated with yogurt and Arabic spices
served with white onion and sumak

Fish Tikka 							2.500
Fish fillet pieces marinated with aromatic Indian spices
and cooked in tandoor, served with tandoori salad
and mint chutney

Grilled Fish Sheri (Arabic/Indian)			

2.500

Mixed Grill Half (Arabic/Indian) 			

2.500

Chicken Breast Steak (Arabic/Indian)		

3.000

Seasoned grilled fish served with hummus, garlic sauce
and Arabic bread
Marinated Lamb chops, Beef, Chicken and Mutton s
erved with hummus, garlic sauce and Arabic bread
Grilled chicken breast with white sauce served with
mashed potato, steamed fresh broccoli and carrots

Grilled Chicken Full (Arabic/Indian) 		

3.000

Smoky grilled butterfly chicken served with hummus,
garlic sauce, home made French fries and Arabic bread

Lamb kebab (Arabic/Indian)				3.000
Ground Lamb meat, mixed with onions and fresh
herbs roasted on a skewer served with garlic sauce
and Arabic bread

Lamb Tikka (Arabic/Indian) 				

3.000

Lamb Chops (Arabic/Indian) 			

3.500

Mixed Grill Full (Arabic/Indian)			

3.500

Tender lamb marinated in yogurt and flavoured with
Arabic spices served with garlic sauce and Arabic bread
Served with assorted grilled vegetables, mashed
potatoes and creamy pepper sauce

Marinated Lamb chops, Beef, Chicken and
Mutton served with hummus, garlic sauce and Arabic bread

Stuffed Whole Grilled Chicken
(Arabic/Indian) 						4.500
Whole chicken stuffed with egg and chicken pieces
in an Arabic/Indian style marination, served with salad,
hummus, garlic sauce and Arabic bread

Mixed Grill Platter - Family size
(Arabic/Indian)					

14.000

Lamb chops, Lamb kebab, Chicken tikka, Beef tikka,
Half chicken, Tuna fish, fish tikka and Prawns, served with
home made hummus, garlic sauce, Arabic bread and
French fries

Seafood

Squid Rings						2.400
In white sauce served with broccoli

Kadai Prawns						2.900
Prawns cooked in a spicy gravy with tomatoes,
bell pepper and sautéed onions

Grilled Butter Prawns 					3.000
Prawns grilled with butter and served with garlic rice

Spicy Salt and Pepper Prawns			

Battered fried jumbo prawns sautéed with black pepper
and spices

3.200

Fried Crab 							3.800
In Lemon butter sauce, served with broccoli

Sweet and Salt Crab 					

3.800

Mixed Grill Seafood (Arabic/Indian)		

5.000

Salmon with Lemon Butter Rice			

5.200

Grilled Jumbo Prawns (Arabic/Indian)		

6.800

Fresh crab cooked Continental style

Grilled king fish, Prawns, tuna and fish fillet
marinated in Arabic/Indian style - served with
home made garlic sauce, hummus and Arabic bread
Fresh salmon with lemon butter flavoured rice
In white sauce, served with broccoli

Mixed Grill Seafood Platter Family size
(Arabic/Indian)					

14.000

Salmon fillet, Hamour fillet, King fish, Prawns, Sheri fish,
Pangasius fillet and Tuna fillet, served with home made
hummus, garlic sauce, Arabic bread and French fries

Grilled Lobster (Arabic/Indian/Continental)
Medium/ Large		
10.500/14.500
In white sauce served with mashed potatoes
and boiled vegetables

Arabic Rice

Chicken Mandi 						1.700
Our signature Mandi rice and roasted chicken breast
served with salona and chutney

Chicken Majboos					2.000
A traditional dish served with salad and chutney

Kabouli Fish						2.000
Authentic Afghani pulao with roasted Tuna fish served
with salad and raita

King Fish Mandi 						2.500
Our signature Mandi rice with king fish marinated in
Arabic spices, served with salona and chutney

Lamb Shuwa with bone 				
Slow cooked lamb served with shuwa rice,
vegetable salona and raita

3.000

Lamb shuwa boneless 					4.500
Slow cooked lamb served with shuwa rice,
vegetable salona and raita

Kabsa Rice with Roasted Chicken			

3.000

Fish Majboos Sheri fish (Arabic/Indian)		

3.200

Arabic Kabsa rice, roasted chicken served with
vegetable salona and chutney
Rice topped with Sheri fish
marinated in Arabic spices, served with salona
and chutney

Camel Shuwa						 4.000
Slow cooked camel meat, served with Shuwa rice,
vegetable salona and raita

Arabic Salona Dishes

Chicken Salona						1.500
Boneless chicken and mixed vegetables in an
Arabic style curry

Beef Salona 						2.200
Boneless beef cubes and mixed vegetables in an
Arabic style curry

Mutton Salona						2.700
Mutton Pieces and mixed vegetables in an
Arabic style curry

Camel Salona						2.800
Camel meat cooked in a traditional Arabic style
curry with mixed vegetables

Chinese Dishes
Chicken

Szechuan Fried Rice Chicken			

1.800

Szechuan Noodles Chicken 				

1.800

Boneless chicken, egg, vegetables with spicy Chinese sauce
Boneless chicken, egg, vegetables with spicy Chinese sauce

Chicken Fried Rice 					1.800
Boneless chicken, egg, vegetables and topped with
spring onion

Chicken Hakka Noodles 				
Boneless chicken, cabbage, bell peppers and
onion topped with spring onion

1.800

Garlic Chicken 						1.800
Boneless chicken served with garlic flavoured
white sauce

Ginger Chicken						1.800
Finger cut chicken in a ginger flavoured sauce

Sweet n’ Sour chicken					1.800
Julienne chicken with a distinct sweet and sour flavour

Szechuan Chicken (Dry/Semi gravy/Gravy)

1.800

Chilli Chicken (Dry/Semi gravy/Gravy) 		

1.800

Stir Fried Chicken (Dry/Semi gravy/Gravy)

1.800

Dry chicken seasoned with spicy Chinese herbs

Spicy boneless chicken, capsicum, green chillies
topped with spring onion
Wok tossed chicken with vegetables

Chicken Manchurian (Dry/Semi gravy/Gravy) 1.800
Boneless chicken flavoured with ginger, garlic
and coriander

Mixed Fried Rice						2.500
Prawns, chicken, egg and fresh vegetables tossed in
our special sauce

Mixed Hakka Noodles					2.500
Prawns, boneless chicken, egg and mixed fresh
vegetables with Chinese sauce

Mixed Szechuan Fried Rice 				

2.500

Mixed Szechuan Noodles 				

2.800

Prawns, chicken, egg and fresh vegetables tossed
in Szechuan sauce
Prawns, chicken, egg, fresh vegetables and
egg noodles tossed in Szechuan sauce

Beef
Sweet n’ Sour Beef 					

2.200

Chilli Beef (Dry/Semi gravy/Gravy) 		

2.200

Beef Manchurian (Dry/Semi gravy/Gravy)

2.200

Julienne Beef with a distinct sweet and sour flavour
Spicy julienne Beef, capsicum, green chillies topped
with spring onion
Beef cubes flavoured with ginger, garlic and coriander

Garlic Beef 						2.200
Julienne Beef in a garlic flavoured white sauce

Ginger Beef 						2.200
Julienne Beef tossed with a ginger flavoured sauce

Szechuan Beef (Dry/Semi gravy/Gravy)
Cubes of Beef seasoned with spicy Chinese herbs

2.200

Crispy Crunchy Beef 					2.500
Beef sautéed with black pepper, mushrooms, onion
and Chinese herbs

Prawns
Prawns Fried Rice 					2.600
Prawns and mixed fresh vegetables topped with spring onion

Prawns Szechuan Fried Rice				

2.600

Prawns and mixed fresh vegetables with spicy Chinese sauce

Prawns Hakka Noodles				2.600
Prawns and mixed fresh vegetables topped with spring onion

Prawns Szechuan Noodles				2.600
Prawns, cabbage, bell peppers and onion topped with
spring onion with spicy Chinese sauce

Fish
Szechuan Fish (Dry/Semi gravy/Gravy) 		

2.000

Chilli Fish (Dry/Semi gravy/Gravy) 		

2.000

Fish Manchurian (Dry/Semi gravy/Gravy)

2.000

Succulent Fish pieces seasoned with spicy Chinese herbs
Tender Fish pieces, bell pepper, green chillies topped
with spring onion in a spicy sauce
Fish pieces flavoured with ginger, garlic and coriander

Garlic Fish							2.000
Cubes of Fish served with garlic flavoured white sauce

Ginger Fish							2.000
Finger cut Fish tossed in a ginger flavoured sauce

Sweet n’ Sour Fish 					
Fish pieces with a distinct sweet and sour flavour

2.000

Vegetables
Gobi Manchurian (Dry/Semi gravy/Gravy)

Cauliflower flavoured with ginger, garlic and coriander

1.500

Vegetable Fried Rice					1.500
Mixed vegetables with fried rice

Egg Fried Rice						1.500
Fried rice with egg and vegetables

Vegetable Szechuan Noodles			
Cabbage, bell peppers and onion in spicy
Chinese sauce topped with spring onion

1.500

Egg Szechuan Noodles					1.500
Egg, cabbage, bell peppers and onion in spicy
Chinese sauce topped with spring onion

Vegetable Chilli Manchurian
(Dry/Semi gravy/Gravy) 				1.500
Mixed vegetables flavoured with ginger, garlic
and coriander

Szechuan Fried Rice Veg/Egg 			

1.500

Hakka Noodles Veg/Egg 				

1.500

Beans, carrot, spring onion with Chinese herbs

Cabbage, bell pepper, onion topped with spring onion

Chilli Mushroom (Dry/Semi gravy/Gravy)

Button mushrooms, capsicum, green chillies topped
with spring onion

1.900

Mushroom Manchurian
(Dry/Semi gravy/Gravy)				1.900
Mushroom flavoured with ginger, garlic and coriander

Chopsuey
American Vegetable Chopsuey			

1.800

American Chicken Chopsuey 			

2.000

American Prawns Chopsuey 			

2.800

American Szechuan Chopsuey			

2.800

American Mixed Chopsuey 				

2.800

Stir fried vegetables tossed in a light sauce, served
with fried egg noodles
Stir fried chicken and vegetables tossed in a light sauce,
served with fried egg noodles and fried egg
Stir fried jumbo prawns and vegetables tossed in a
light sauce, served with fried egg noodles and fried egg
Stir fried chicken and vegetables tossed in a
Szechuan sauce, served with fried egg noodles and
fried egg

Stir fried chicken, prawns and vegetables tossed in
a light sauce, served with fried egg noodles and fried egg

Continental Dishes

Qibara Special Chicken Sizzler 			
Stir fried chicken served sizzling on a hot plate

2.000

Spaghetti Bolognese 					2.000
Spaghetti with home made Bolognese sauce and
minced beef

Beef Lasagne 						 2.200
Slow cooked minced Beef mixed in meat sauce with
alternated with layers of lasagne

Qibara Special Beef Sizzler 				
Stir fried beef served sizzling on a hot plate

2.500

Butter Chicken Pasta with Broccoli 		

2.200

Penne Chicken Pasta (with asparagus) 		

2.500

Penne Chicken Pasta (with mushroom) 		

2.500

Penne Chicken Pasta
(with broccoli and black olives)			

2.500

Penne pasta tossed in a butter chicken sauce
and broccoli

Penne pasta tossed in a pink sauce and asparagus
Penne pasta mixed in white sauce and mushroom

Penne pasta mixed in white sauce with broccoli and
black olives

Prawns Pasta						3.200
Prawns and broccoli tossed with pasta in pink sauce
or white sauce

Qibara Special Fish Sizzler 				
Fish fillet served sizzling on a hot plate

2.500

Chicken Breast Steak
(Arabic/Indian/Continental) 			3.000
Grilled chicken breast with white sauce served with
mashed potato, steamed fresh broccoli and carrots

Grilled Fish Hamour
With Lemon Butter Sauce				

3.500

Qibara Special Prawns Sizzler			

3.500

Grilled fish served with Quinoa, buttered broccoli with
lemon butter sauce
Crispy shrimps served sizzling on a hot plate

Pan Seared Rib Eye Steak
(Arabic/Indian/Continental) 			3.900
Grilled Beef served with mashed potatoes,
grilled vegetables and creamy pepper sauce

Grilled Beef Tenderloin				4.200
Grilled Beef served with mashed potatoes,
boiled vegetables and pepper sauce

Grilled Salmon						4.500
Grilled fish served with roasted vegetables,
mashed potatoes and creamy saffron sauce		

Biryani Dishes

Chicken Biryani with Bone/Boneless
(Arabic/Indian) 				
Served with salad and raita

1.700/2.200

Fried Chicken Biryani with Bone/Boneless
(Arabic/Indian) 				
1.700/2.200
Served with salad and raita

Tandoori Chicken Biryani with Bone/Boneless
(Arabic/Indian)		
1.700/2.200
Served with salad and raita

Arabic Tuna Fish Biryani				

1.700

Fish Biryani King fish (Arabic/Indian)		

2.000

Served with salad and raita
Served with salad and raita

Mutton Biryani with Bone/Boneless
(Arabic/Indian)				
2.500/3.000		
Served with salad and raita

Prawns Biryani (Arabic/Indian) 			

3.000

Camel Biryani (Arabic/Indian) 			

3.200

Served with salad and raita
Served with salad and raita

Indian Dishes
Chicken

Chicken Curry						1.500
Boneless chicken with fragrant Indian spices

Chicken Khurchan					1.900
Julienne tandoori chicken sautéed with julienne
bell peppers, onions and tomatoes cooked in creamy tomato
gravy

Chicken Rogan Josh 					1.900
Cubes of chicken cooked in Indian gravy made
out of onion, tomato, touch of yogurt

Kadai Chicken						1.900
Marinated pieces of chicken sautéed with tomatoes,
onions and bell peppers

Methi Chicken Korma					1.900
A mild flavourful delicacy of chicken in a yogurt and
cashew based curry

Chicken Afghani 						2.200
Chicken cooked in hung yogurt and creamy
nut based gravy

Chicken Hariyali						2.200
Boneless chicken prepared with spinach,
mint and coriander

Chicken Jalfrezi 						2.200
Succulent chicken breast meat sautéed with tomatoes,
bell peppers, onions in a tomato based curry

Chicken Saagwala					2.200
Healthy preparation of boneless chicken
with Indian spices and spinach

Chicken Tikka Masala 					2.200
Tandoor grilled boneless chicken pieces tossed
in a rich gravy

Butter Chicken						2.500
Boneless tandoori chicken pieces simmered in
a rich tomato based gravy

Mutton
Mutton Korma 						2.400
A mild flavourful delicacy consisting of mutton
pieces in a yogurt and cashew nut based gravy

Mutton Kadai						2.400
Mutton pieces in a gravy consisting of sautéed onions,
tomatoes and bell pepper

Mutton Rogan Josh 					2.400
Cubes of meat cooked in Indian gravy made out of
onion, tomato, touch of yogurt

Mutton Balti Gosht					2.500
Mutton chunks cooked with various vegetables
in tomato and onion gravy

Mutton Saagwala 					2.500
Mutton cubes cooked with fresh spinach

Camel
Camel Rogan Josh					3.000
Camel meat cooked in a rich onion and tomato gravy
with mixed vegetables

Camel Kadai						3.200
Camel meat cooked in a rich gravy with sautéed onions,
tomatoes and bell peppers		

Fish
Fish Tikka Masala 					2.200
Fish fillet pieces grilled in tandoor and finished in a thick gravy

Kadai Sheri Fish 						2.200
Sheri fish pieces cooked in a think gravy with sautéed onion,
tomatoes and bell peppers topped with julienne ginger

Kadai King Fish 						2.500
King fish pieces cooked in a thick gravy with sautéed onion,
tomatoes and bell peppers topped with julienne ginger

Kadai Hamour 						2.700
Hamour pieces cooked in think gravy with sautéed
onion, tomatoes and bell peppers topped with julienne ginger

Vegetarian
Dal 								1.500
Yellow dal with garlic and onion tadka

Mixed Vegetable Curry 				
Mixed vegetables with paneer

1.500

Balti Baingan						1.600
Grilled eggplant cooked with ginger, capsicum and
onions in a tomato gravy

Vegetable Jalfrezi 					1.800
Sautéed fresh vegetables with julienne bell peppers,
mushrooms and onions in a light gravy

Kadai Mushroom 					1.900
Mushrooms cooked in a spicy gravy with tomatoes, bell pepper
and sautéed onion

Paneer Makhani 						2.000
Paneer simmered in a smooth tomato gravy

Kadai Muttar Paneer 					2.000
A traditional curry containing cottage cheese and
with blended spices

Malai Kofta 						2.000
Croquettes of garden fresh vegetables and cottage
cheese stuffed with nuts and raisins in creamy gravy

Kadai Muttar Mushroom				2.000
Mushroom and peas cooked with our special mix of spices

Mushroom Makhani					2.000
Mushroom simmered in a smooth tomato gravy

Paneer Burji 						2.200
Grated cottage cheese with sautéed green peas, onions,
ginger, garlic and garnished with fresh coriander leaves

Balti Mushroom 						2.200
Grilled mushroom cooked with ginger, capsicum and
onions in a tomato gravy

Mushroom Jalfrezi 					2.200
Sautéed fresh mushroom with julienne bell pepper and
onion in a light gravy

Mushroom Saagwala 					2.200
A healthy preparation of mushroom with Indian spices
and spinach

Rice
Steamed Rice / Plain Rice				
Steamed long grain Basmati rice

0.800

Arabic Biryani Rice 					1.000
Steamed long grain Basmati rice with Arabic spices

Indian Biryani Rice 					1.000
Steamed long grain Basmati rice with Indian spices

Ghee Rice 							1.000
Steamed long grain Basmati rice with ghee and butter,
served with raita

Tomato Rice 						1.000
Steamed long grain Basmati rice with tomato,
served with raita

Jeera Rice 							1.000
Steamed long grain Basmati rice with tampered cumin,
served with raita

Curd Rice 							1.000
Steamed long grain Basmati rice with yogurt,
served with dry chillis and pickle

Green Peas Pulao 					1.400
Steamed long grain Basmati rice with green peas,
served with raita

Cashew nut Pulao					1.400
Steamed long grain Basmati rice with cashew nuts,
served with raita

Lemon Rice						1.500
Zesty lemon flavoured long grain Basmati rice with
Indian tadka and zesty lemon flavor

Vegetable Pulao						1.600
Served with salad and raita

Navaratan Pulao						1.600
Steamed long grained Basmati rice with cashew nuts,
raisins, mixed vegetables and fruit bits, served with raita

Kashmiri Pulao						1.600
Steamed long grained Basmati rice with mixed
vegetables and fruit bits, served with raita

Breads

Paratha (1 pc)						0.100
Naan (1 pc) (Plain/Butter/Garlic/Pudina)

0.200

Kulcha (stuffed with Onion/Garlic/Gobi)

0.300

Paneer Naan(1 pc)					0.400

Sides

Garlic Sauce 						0.800

Fresh home made garlic sauce served with Arabic bread

Desserts

Qibara Pastries - Chef’s special 			

0.400

Choice of ice cream 					

0.600

Chocolate, Vanilla, Strawberry or Butterscotch

Gulab Jamun 						0.600
Popular Indian dessert made with sweet dough and served
warm in honey syrup

Warm Date Cake						0.800
Warm date cake drizzled with toffee sauce

Ummali 							1.200
Traditional Arabic dessert made with baked puff pastry,
almonds, sultanas, milk and cream served hot

Gajar Ka Halwa 						1.200
Freshly grated tender carrot ,whole milk, pure clarified
butter (ghee) and sugar

Chocolate Mousse/Mango Mousse 		
Home made dessert

Beverages

Water Small/Water Big		

0.300/0.500

Soft Drinks - Pepsi/7up/Mountain Dew		
Ice Tea/Ice Coffee			

Fresh Juices

1.500

0.600

0.400/0.800

Orange/Apple/Watermelon/Lemon & Mint

0.900

Pineapple/Mango					1.200

Coffee/Tea

Karak Chai 							0.400
Lemon Tea							0.400
Espresso Single Shot/Double shot

0.600/1.000

•
•

ً

•
•

المقبالت

		
بطاطس مقلية (بالتوابل /بدون توابل)

0.600

		
ثالثة أرغفة من النان مع تشوتني

0.800

					
مصاصات دجاج

1.500

							
دجاج 65

1.500

						
دجاج التنين

1.500

بطاطس مجهزة بالمطعم

الثوم ،وأوراق الكاري وخبز النان بالزبد يقدم مع
صلصة تشاتني الحارة المخففة بالطماطم

قطع الدجاج الطرية المقلية ً
جيدا مع مسحوق
األعشاب الناعم والمغموسة في صلصة منعشة
صلصة جنوب الهند الخاصة من الزبادي على
صدور دجاج مقلية ً
جيدا ومقرمشة

لحم دجاج مبشور حلو ومتبل ويجهز مع البصل والفلفل
األحمر ويزين بالمكسرات المقلية

				
السمك والبطاطس

1.500

			
طبق دجاج مقلي من قبارة

1.500

		
طبق لحم بقري مقلي من قبارة

1.800

قطع سمك فيليه مقلي وتقدم مع صلصة التارتار،
والبطاطس المقلية وسلطة الكولسلو

باربكيو الدجاج المفروم ،وبطاطس مقلية بالمطعم
مع صلصة خاصة مزينة بالبصل المقلي والجبن

مفروم لحم بقري مكسيكي ،وبطاطس مقلية بالمطعم
مع صلصة خاصة مزينة بالبصل المقلي والجبن

كاليماري مقلي مقرمش			

2.600

لحم بقري مفتت مع صلصة
						
جبنة كريمية

2.700

						
روبيان 65

3.200

كاليماري مقلي مقرمش مع طبقة مقرمشة،
يقدم مع البطاطس المقلية والمجهزة بالمطعم وصلصة الثوم

شريحة لحم بقري مفتت تقدم مع بطاطا مقلية
ومجهزة بالمطعم وصلصة جبن

روبيان مقلي جيدا بطريقة جنوب الهند ويقدم مع
صلصة قبارة الخاصة

أطباق الحساء

						
حساء العدس

عدس بنكهة ثوم الشرق األوسط ويقدم مع خبز مقرمش

0.800

			
حساء الدجاج بالذرة الحلوة

1.000

			
حساء مينسترون اإليطالي

1.200

حساء مانشو بالخضار /الدجاج		

1.200

حساء حار وحامض بالخضار /الدجاج

1.200

		
طبق حساء من الدجاج بالكريمة

1.300

		
طبق حساء من الفطر بالكريمة

1.300

حساء المأكوالت البحرية الكريمية
						
(تشودر) -

1.400

					
حساء لحم الضأن

1.500

طبق وسط من حساء توم يوم تاالي

1.600

				
حساء الفطر والذرة

1.600

حساء من مرقة الدجاج ،والذرة الحلوة المضاف
إليها نكهات هندية-صينية
حساء سميك من الخضروات مع المكرونة

حساء سميك من الخضروات بنكهة الكزبرة
والثوم ومزين من أعلى بمكرونة النودلز المقلية

حساء تقليدي متبل بالبهارات مع خضروات مبشورة

قطع الدجاج الطرية موضوعة في كريمة الثوم
وتقدم في سلطانية من الخبز

قطع الفطر المخلوطة في كريمة الثوم وتقدم في
سلطانية من الخبز

حساء بالكريمة مع مزيج من المأكوالت البحرية
ّ
المقطع والبطاطس
والجزر
حساء هندي مع لحم الضأن الطازج المبشور
حساء بحري تايالندي مع عشبة الليمون،
والجالنجال والليمون الحامض الكفيري

حساء كريمة من الفطر مخلوط بالذرة الحلوة

			
حساء كريمة السبانخ والدجاج
حساء كريمة من الدجاج المبشور مع السبانخ

1.800

		

أطباق السلطة

							
الفتوش

0.800

						
طبق من الحمص

0.800

سلطة البحر المتوسط من الخبز المقلي مع الخس،
والطماطم والخيار

حمص مهروس ومخلوط مع الطحينة ،وعصير الليمون،
وزيت الزيتون والثوم

				
طبق من السلطة اليونانية

1.500

				
طبق من السلطة الخضراء

1.500

			
طبق من سلطة الدجاج التندوري

1.500

طبق من المزة (المشهيات) العربية الباردة

1.500

سلطة من قطع الطماطم ،والخيار ،والبصل،
والخس ،وجبنة فيتا والزيتون

سلطة مشكلة من الخس الروماني ،والطماطم،
والخيار والبصل
تكا دجاج تندوري مع الخس ،والبصل ،والفلفل
األخضر الحار والطماطم

حمص ،وفتوش ،وتبولة ،وسمبوسة،
ولفائف\ سبرنج رول بالخضار تقدم مع الخبز العربي

البيتزا

					
بيتزا مارجريتا (كبير)

2.000

					
بيتزا دجاج باربكيو (كبير)

2.500

					
بيتزا هاواي (كبير)

2.500

					
بيتزا دجاج قبارة (كبير)

2.500

صلصة الطماطم ،والجنبة الموتزاريال ،والريحان
والطماطم الكرز
قطع دجاج باربكيو ،وصلصة طماطم ،وفلفل
هالبينو وأوريجانو
دجاج ،وأناناس ،وبصل وأوريجانو

دجاج مفروم بنكهة عربية ،وفلفل حلو ،وبصل عليه
صلصة قبارة الخاصة من أعلى

				
بيتزا لحم بقري قبارة (كبير)

3.000

			
قبارة بالفطر والذرة المشوية (كبير)

3.000

				
بيتزا قبارة دجاج تكا (كبير)

3.200

			
بيتزا دجاج قبارة سيشوان (كبير)

3.300

لحم بقري مفروم بنكهة عربية ،وفلفل حلو ،وبصل
عليه صلصة قبارة الخاصة من أعلى بيتزا
فطر ،وذرة مشوي ،وصلصة بيتزا ،وفلفل أخضر،
وبصل وأوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال
دجاج تكا ،وصلصة بيتزا ،وفلفل أخضر،
وبصل واوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال

قطع دجاج مغموسة بصلصة سيشوان وصلصة
بيتزا وفلفل أخضر وبصل وأوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال

بيتزا قبارة للمأكوالت البحرية
						
المشكلة (كبير)

3.500

					
بيتزا قبارة الجمل (كبير)

4.000

			
بيتزا قبارة روبيان مشوي (كبير)

4.500

مأكوالت بحرية مشكلة ،صلصة بيتزا ،فلفل أخضر
وأوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال
لحم جمل وصلصة بيتزا وفلفل أخضر وبصل
وأوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال
روبيان مشوي ،صلصة بيتزا ،فلفل أخضر،
		
بصل و اوريجانو مغطاة بجبنة الموزاريال

البرجر

						
برجر السمك

فيليه السمك وجبنة الشيدر في خبز منزلي مع صلصة
قبارةالخاصة ،تقدم مع بطاطس مقلية مجهزة بالمطعم

			
برجر دجاج مشوي عربي (مزدوج)

طبقتان من برغر الدجاج في خبز برغر مخبوز بالمطعم،
وخس ،وطماطم ،وزيتون ،وجبنة شيدر ،وبصل أبيض،
وبطاطس مقلية بالمطعم مع صلصة قبارة الخاصة

1.200
1.200

					
برجر لحم بقري عربي

برجر اللحم البقري في خبز برغر مخبوز بالمطعم ،وخبز ملون
مخبوز بالمطعم بنكهة الزعتر ،وخس ،وطماطم ،وزيتون،
وجبنة شيدر ،وبصل أبيض ،وبطاطس مقلية بالمطعم
مع صلصة قبارة الخاصة

								
زنجر

قطع دجاج فيليه مقرمشة ومقلية ومتبلة ً
جيدا
بالمطعم مع صلصة برجر قبارة الخاصة ،ومن أعلى
شرائح جبنة شيدر وخس

							
زنجر عربي

قطع دجاج فيليه مقرمشة ومقلية ومتبلة ً
جيدا
بالمطعم ،وخبز ملون مصنوع بالمطعم بنكهة الزعتر مع
صلصة برجر قبارة الخاصة ،ومن أعلى شرائح جبنة
شيدر وخس

1.200

1.200

1.400

					
زنجر (في خبز صمون)

1.400

						
برجر دجاج كومبو

1.500

قطع دجاج فيليه مقرمشة ومقلية ومتبلة ً
جيدا بالمطعم،
وخبز صمون مخبوز بالمطعم مع صلصة برجر قبارة الخاصة،
ومن أعلى شرائح جبنة شيدر وخس
 2برجر دجاج مجهز بالمطعم مع علبة بطاطس كبيرة
ومشروب

					
برجر سمك عربي زينج

فيليه سمك مقلي مقرمش في خبز بنكهة الزعتر مجهزة
بالمطعم مع الخس وصلصة قبارة الخاصة
تقدم مع نيران بالمطعم

							
برجر الجمل

شريحة خبز جمل مجهزة بالمطعم وخبز ،خس ،طماطم،
زيتون ،جبنة شيدر ،هالبينو ،بصل أبيض تقدم مع بطاطا
مقلية منزلية وصلصة قبارة الخاصة

1.600

1.600

						
برجر لحم الضأن

1.600

					
دجاج قبارة مثافي

1.700

برجر لحم الضأن في خبز برجر مخبوز بالمطعم ،وخس،
وطماطم ،وزيتون ،وجبنة شيدر ،وفلفل هالبينو ،وبصل أبيض،
وبطاطس مقلية بالمطعم مع صلصة قبارة الخاصة
دجاج مقلي مقرمش في خبز صمون مغطى بجبنة
الشيدر وشرائح الهالبينو وصلصة منزلية تقدم مع بطاطا
مقلية بالمطعم

						
برجر سمك دبل

1.800

			
برجر سيجنتشر قبارة (لحم الضأن)

1.800

سمك فيليه وجبنة شيدر في خبز مجهز بالمطعم
مع صلصة قبارة الخاصة تقدم مع بطاطا مقلية بالمطعم
برجر لحم الضان مع خبز البرغر المخبوز بالمطعم،
وخبز برغر ملون بنكهة الزعتر ،وخس ،وطماطم ،وزيتون،
وجبنة شيدر ،وبصل أبيض ،وبطاطس مقلية بالمطعم
مع صلصة قبارة الخاصة

				
برجر قبارة التراثي (الجمل)

شريحة لحم جمل مجهز بالمطعم ،خبز ملون بنكهة الزعتر،
خس ،طماطم ،زيتون ،جبنة شيدر ،بصل أبيض تقدم مع
بطاطا مقلية منزلية وصلصة قبارة الخاصة سمك قبارة

							
مثافي

فيليه سمك مقلي مقرمش بخبز صمون ،مغطى
بجبنة الشيدر وشرائح الهالبينو وصلصة منزلية تقدم
مع البطاطس المقلية

1.800

2.000

					
برجر الجمبري العربي

2.500

					
قبارة مثافي روبيان

2.700

روبيان مشوي وجبنة شادر في خبز مجهز بالمطعم
مع صلصة قبارة الخاصة ،تقدم مع بطاطا مقلية بالمطعم
روبيان مقلي مقرمش بخبز صمون مغطى بجبنة الشيدر
وشرائح الهالبينو وصلصة منزلية تقدم مع بطاطا مقلية
بالمطعم

المشويات

							
تكا بانير

تكا بانير متبلة مع خضروات تقدم مع صلصة تشتني
النعناع

1.800

							
تكا دجاج

2.000

			
نصف دجاجة مشوية (عربي/هندي)

2.000

					
طبق كباب الخضار

2.000

قطع دجاج بدون عظم مشوية ،ومتبلة ببهارات
هندية عطرية

دجاج الفراشة المشوي المدخن يقدم مع الحمص
وصلصة الثوم والبطاطا المقلية والخبز العربي
تشكيلة خضروات متبلة وسيخ كباب خضروات
يقدم مع صلصة تشتني النعناع

						
تكا دجاج رنجولي

2.200

							
كباب دجاج

2.200

							
سمك تكا

2.500

					
سمك شعري مشوي

2.500

نصف مشاوي مشكل (عربي/هندي)		

2.500

			
ستيك صدر دجاج (عربي/هندي)

3.000

 4أنواع من الكباب تقدم مع صلصة تشتني
من النعناع والكزبرة

دجاج متبل بالزبادي والبهارات العربية ويقدم مع
البصل األبيض والسماق

قطع سمك فيليه متبل بالبهارات الهندية العطرية
ومطبوخة بالتندور ،تقدم مع سلطة التندوري
وصلصة النعناع
(عربي/هندي)سمك مشوي متبل يقدم
حمص وثوم وخبز عربي

قطع لحم ضأن متبلة ،لحم ،دجاج ،لحم ضأن تقدم
مع حمص ،صلصة ثوم وخبز عربي

صدر دجاج مشوي مع صلصة بيضاء يقدم مع
بطاطا مهروسة وبروكلي طازج مطهو على البخار وجزر

			
دجاجة كاملة مشوية (عربي/هندي)

دجاج الفراشة المشوي المدخن يقدم مع الحمص و
صلصة الثوم والبطاطا المقلية والخبز العربي

			
كباب لحم الضأن (عربي/هندي)

لحم ضأن مفروم ممزوج بالبصل و أعشاب طازجة و
مشوي على سيخ يقدم مع صلصة الثوم و الخبز العربي

3.000
3.000

				
تكا لحم الضأن (عربي/هندي)

3.000

			
قطع لحم الضأن (عربي/هندي)

3.500

مشاوي مشكل كامل (عربي/هندي)		

3.500

لحم غنم متبل باللبن بنكهة ماساال عربية تقدم
مع صلصة الثوم والخبز العربي

تقدم مع تشكيلة من الخضروات المشوية،
والبطاطس المهروسة وصلصة الفلفل بالكريمة

قطع لحم ضأن متبلة ،لحم ،دجاج ،لحم ضأن تقدم
مع حمص ،صلصة ثوم وخبز عربي

دجاجة كاملة محشوة مشوية (عربي/هندي)

دجاجة كاملة محشوة بقطع بيض ودجاج في
تتبيلة على الطريقة العربية ،تقدم مع سلطة،
حمص ،صلصة ثوم وخبز عربي

طبق مشاوي مشكل  -حجم عائلي
					
(عربي/هندي)

ريش غنم ،كباب لحم ،دجاج تكا ،تكا لحم بقري،
نصف دجاجة ،سمك تونا ،سمك تيكا ،روبيان ،يقدم
مع حمص منزلي ،صلصة ثوم ،خبز عربي وبطاطا مقلية

مأكوالت بحرية

4.500

14.000

						
حلقات الحبار

2.400

						
روبيان كاداي

2.900

					
روبيان مشوي بالزبدة

3.000

				
روبيان بالملح والفلفل الحار

3.200

						
سلطعون مقلي

3.800

				
السلطعون الحلو والمالح

3.800

المأكوالت البحرية المشكلة المشوية
						
(عربي/هندي)

5.000

بصلصة بيضاء تقدم مع البروكلي

روبيان مطهو في مرق حار مع طماطم
وفلفل حلو وبصل سوتيه

روبيان مشوي بالزبدة ويقدم مع أرز بالثوم
روبيان جامبو مقلي بالبقسماط مقلي
بالفلفل األسود والبهارات

بصلصة زبدة الليمون ،يقدم مع البروكلي

السلطعون الطازج المطهوبالطريقة األوروبية

سمك كنعد مشوي ،روبيان ،تونة وفيليه سمك -
يقدم مع صلصة الثوم المجهزة بالمطعم والحمص
والخبز العربي

			
سلمون مع أرز بالزبدة والليمون

5.200

			
روبيان جامبو مشوي (عربي/هندي)

6.800

سمك السلمون الطازج مع أرز بنكهة الزبدة
والليمون
بالصلصة البيضاء ،يقدم مع البروكلي

طبق المأكوالت البحرية المشكلة
المشوية  -حجم عائلي (عربي/هندي)

14.000

فيليه سلمون ،هامور ،سمك كنعد ،روبيان،
سمك شيري ،فيليه بانغاسيوس وفيليه تونة،
يقدم مع حمص مجهز بالمطعم ،صلصة ثوم،
خبز عربي وبطاطا مقلية

سرطان البحر مشوي
وسط /كبير (عربي/هندي  /أوروبي)0

بصلصة بيضاء تقدم مع البطاطا المهروسة
والخضروات المسلوقة

10.500/14.50

أطباق األرز العربي

						
مندي الدجاج

1.700

						
مجبوس الدجاج

2.000

أرز المندي وصدور الدجاج المشوي الذي
يقدم مع الصالونة وصلصة تشتني

مجبوس دجاج أصلي يقدم مع سلطة وصلصة تشتني

						
قبولي سمك

2.000

					
مندي سمك الكنعد

2.500

			
طبق وسط من شواء لحم الضأن

3.000

				
شواء لحم ضأن بدون عظم

4.500

أرز الكبسة مع الدجاج المشوي			

3.000

مجبوس سمك  -سمك شعري (عربي/هندي)

3.200

طبق البوالو األفغاني األصلي مع سمك
التونة المشوي يقدم مع السلطة وصلصة الرايتا
أرز المندي المميز لدينا مع سمك الكنعد المتبل
بالبهارات العربية ،يقدم مع الصالونة والصلصة
لحم ضأن مطهو ببطء ويقدم مع أرز الشواء،
وصالونة الخضار وصلصة الرايتا
لحم ضأن مطبوخ ببطء يقدم مع أرز شوا،
صالونة خضار وريتا

أرز الكبسة العربي ،والدجاج المشوي يقدم مع
صالونة الخضار وصلصة تشتني

أرز مغطى بسمك شيري متبل ،يقدم مع صالونة وصلصة

							
جمل شوا
لحم جمل مطبوخ ببطئ ،يقدم مع أرز شوا ،صالونة
نباتية وريتا

4.000

أطباق الصالونا العربية

						
صالونة دجاج

1.500

						
صالونة لحم البقر

2.200

						
صالونة لحم

2.700

						
صالونة الجمل

2.800

دجاج مسحب وخضروات مشكلة في
كاري على الطريقة العربية

مكعبات لحم بقري منزوع العظم وخضروات
مشكلة في كاري على الطريقة العربية
قطع لحم ضأن وخضروات مشكلة في
كاري على الطريقة العربية
لحم جمل مطبوخ على الطريقة العربية
التقليدية مع الخضار المشكل

أطباق صينيه
دجاج

				
أرز سيشوان المقلي بالدجاج

1.800

			
مكرونة نودلز سيشوان بالدجاج

1.800

						
أرز مقلي بالدجاج

1.800

						
نودلز دجاج هاكا

1.800

							
دجاج بالثوم

1.800

						
دجاج بالزنجبيل

1.800

دجاج بدون عظم ،وبيض ،وخضروات
مع صلصة صينية حارة
دجاج بدون عظم ،وبيض ،وخضروات
مع صلصة صينية حارة

دجاج بدون عظم ،وبيض ،وخضروات وعليها
بصل أخضر من أعلى
دجاج بدون عظم ،ملفوف ،فلفل حلو
وبصل مغطى بالبصل األخضر

دجاج بدون عظم يقدم مع صلصة بيضاء
بنكهة الثوم
قطع دجاج على شكل أصابع تقدم مع
صلصة بنكهة الزنجبيل

					
دجاج حلو وحامض

1.800

دجاج سيشوان
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

1.800

دجاج بالفلفل الحار
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

1.800

دجاج مقلي مع الخضار
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

1.800

دجاج منشوري
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

1.800

						
أرز مقلي مشكل

2.500

					
نودلز هاكا مشكلة

2.500

				
أرز سيشوان مقلي مشكل

2.500

					
نودلز سيشوان مشكلة

2.800

دجاج جوليان مع نكهة حلوة وحامضة

دجاج جاف متبل بأعشاب صينية حارة

دجاج بدون عظم متبل ،وفلفل حلو ،وفلفل أخضر
حار مع بصل أخضر من أعلى

دجاج مع الخضار

دجاج بدون عظم بنكهة الزنجبيل ،والثوم والكزبرة

روبيان ،دجاج ،بيض وخضروات طازجة
مطهوة بصلصتنا الخاصة

روبيان ،دجاج مسحب ،بيض وخضروات
مشكلة مع صلصة صينية

روبيان ،دجاج ،بيض وخضروات طازجة مع
صلصة سيشوان

روبيان ،دجاج ،بيض ،خضروات
		
طازجة ونودلز بيض في صلصة سيشوان

لحم بقري
					
لحم بقري حلو وحامض

2.200

لحم بقري بالفلفل الحار
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

2.200

لحم بقري جوليان بنكهة حلوة وحامضة

لحم بقري جوليان متبل ،وفلفل حلو،
وفلفل أخضر حار مع بصل أخضر من أعلى

لحم بقري منشوري
				
(جاف  /نصف مرق  /مرق)

2.200

						
بقري بالثوم

2.200

					
لحم بقري بالزنجبيل

2.200

لحم بقري سيشوان
				
(جاف  /نصف مرق  /مرق)

2.200

					
بقري هش ومقرمش

2.500

مكعبات لحم بقري بنكهة الزنجبيل،
والثوم والكزبرة لحم

لحم بقري جوليان يقدم مع صلصة
بيضاء بنكهة الثوم

لحم بقري جوليان يقدم مع صلصة بنكهة الزنجبيل

مكعبات لحم بقري متبلة بأعشاب صينية حارة لحم
لحم بقري مقلي مع فلفل أسود ،وفطر،
وبصل وأعشاب صينية

روبيان

					
أرز مقلي بالروبيان

2.600

				
روبيان أرز سيشوان مقلي

2.600

روبيان وخضروات مشكلة مغطاة بالبصل األخضر

روبيان وخضروات مشكلة مع الصلصة الصينية الحارة

						
نودلز روبيان هاكا

2.600

					
روبيان نودلز سيشوان

2.600

روبيان وخضروات مشكلة مغطاة بالبصل األخضر
روبيان ،ملفوف ،فلفل حلو وبصل مغطى ببصل
أخضر مع صلصة صينية حارة

سمك
سمك سيشوان
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

2.000

		
سمك حار (جاف  /قليل من المرق  /مرق)

2.000

سمك منشوري
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

2.000

قطع سمك متبلة بأعشاب صينية حارة

قطع سمك متبلة ،وفلفل حلو ،وفلفل أخضر حار
مع بصل أخضر من أعلى

قطع سمك بنكهة الزنجبيل ،والثوم والكزبرة

						
سمك بالثوم

مكعبات سمك تقدم مع صلصة بيضاء بنكهة الثوم

2.000

						
سمك بالزنجبيل

2.000

					
سمك حلو وحامض

2.000

قطع سمك على شكل أصابع تقدم مع صلصة
بنكهة الزنجبيل
قطع سمك مع نكهة حلوة وحامضة

خضروات

جوبي منشوري
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

1.500

						
أرز مقلي بالخضار

1.500

						
أرز مقلي بالبيض

1.500

					
نودلز سيشوان بالخضار

1.500

				
أخضر نودلز سيشوان بالبيض

1.500

خضروات منشوريا حارة
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

1.500

		
أرز سيشوان المقلي بالخضار /البيض

1.500

			
مكرونة نودلز هاكا بالخضار /البيض

1.500

قرنبيط بنكهة الزنجبيل ،والثوم والكزبرة
خضروات مشكلة مع أرز مقلي
أرز مقلي مع بيض وخضار

ملفوف ،فلفل حلو وبصل في صلصة صينية
حارة مغطاة بصل
بيض ،ملفوف ،فلفل حلو وبصل في
صلصة صينية حارة مغطاة بصل أخضر

خضروات مشكلة بنكهة الزنجبيل والثوم والكزبرة
فاصوليا ،وجزر ،وبصل أخضر مع أعشاب صينية

ملفوف ،وفلفل حلو ،وبصل عليه بصل أخضر من أعلى

الفطر الحار
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

فطر بوتوم ،فليفلة ،فلفل أخضر مغطى بالبصل األخضر

فطر منشوريان
			
(جاف  /قليل من المرق  /مرق)

		
فطر بنكهة الزنجبيل والثوم والكزبرة

1.900
1.900

األطباق األمريكية

				
تشوبسوي بالخضار أمريكي

1.800

				
تشوبسوي دجاج أمريكي

2.000

				
تشوبسوي روبيان أمريكي

2.800

				
تشوبسوي سيشوان أمريكي

2.800

				
تشوبسوي مشكل أمريكي

2.800

خضروات مقلية في صلصة خفيفة،
تقدم مع نودلز البيض المقلي

دجاج مقلي وخضروات في صلصة خفيفة،
تقدم مع نودلز البيض المقلي والبيض المقلي

روبيان جامبو مقلي وخضروات في صلصة خفيفة،
يقدم مع نودلز البيض المقلي والبيض المقلي
دجاج مقلي وخضروات مغموسة بصلصة
سيشوان ،تقدم مع نودلز البيض المقلي
والبيض المقلي

دجاج مقلي ،روبيان وخضروات في صلصة خفيفة،
تقدم مع نودلز البيض المقلي والبيض المقلي

أطباق أوروبية

				
سيزلر دجاج قبارة الخاص

2.000

		
طبق مكرونة سباجتي بصلصة البولينيز

2.000

			
باستا الدجاج بالزبدة مع البروكلي

2.200

			
طبق مكرونة لزانيا باللحم البقري

2.200

				
سيزلر لحم بقري قبارة الخاص

2.500

				
بيني باستا الدجاج (بالهليون)

2.500

سيزلر دجاج مقلي يقدم على طبق ساخن

مكرونة سباحتي مع صلصة بولينيز من المطعم
ولحم بقري مفروم
باستا الدجاج البانيه مع الدجاج بالزبدة والصلصة
والبروكلي
لحم بقري مفروم ومطهو ببطء ومخلوط
بطبقات من صلصة اللحم ومكرونة لزانيا

سيزلر لحم البقرة مقلي يقدم على طبق ساخن

باستا الدجاج البانيه في الصلصة الوردية والهليون

				
بيني باستا الدجاج (بالفطر)

2.500

مكرونة بيني بالدجاج
				
(بالبروكلي والزيتون األسود)

2.500

				
سيزلر سمك قبارة الخاص

2.500

ستيك صدر دجاج (عربي  /هندي /أوروبي)

3.000

						
باستا روبيان

3.200

سمك هامور مشوي مع صلصة الزبدة
							
بالليمون

3.500

معكرونة بيني ممزوجة بالصلصة البيضاء والفطر

باستا بيني ممزوجة بالصلصة البيضاء مع
البروكلي والزيتون األسود

سيزلر فيليه سمك يقدم على طبق ساخن

صدر دجاج مشوي مع صلصة أبيض يقدم
مع بطاطا مهروسة وبروكلي طازج مطهو على
البخار وجزر
روبيان وبروكلي ممزوج مع باستا في صلصة
وردية أو صلصة بيضاء

سمك مشوي يقدم مع الكينوا ،والبروكلي بالزبدة مع
صلصة الزبدة بالليمون

			
سيزلر روبيان قبارة الخاص

سيزلر روبيان مقرمش يقدم على طبق ساخن

3.500

ستيك شرائح لحم االضالع المحمرة
			
في المقالة (عربي /هندي/أوروبي)

3.900

			
لحم التندرلوين البقري المشوي

4.200

						
سلمون مشوي

4.500

لحم بقري مشوي يقدم مع بطاطس
مهروسة,الخضروات المشوية وصلصة
الفلفل بالكريمة

لحم بقري مشوي يقدم مع بطاطس
مهروسة ،وخضروات مسلوقة وصلصة الفلفل
سمك مشوي يقدم مع خضروات مشوية،
بطاطس مهروسة وصلصة زعفران كريمي

أطباق البرياني

برياني الدجاج بالعظم/بدون عظم
			
(عربي/هندي)

1.700/2.200

برياني الدجاج المقلي بالعظم
/بدون عظم (عربي/هندي)

1.700/2.200

برياني الدجاج التندوري بالعظم
/بدون عظم (عربي/هندي)

1.700/2.200

يقدم مع سلطة و رايتا

يقدم مع سلطة ورايتا

يقدم مع سلطة ورايتا

			
برياني سمك التونة العربي

1.700

سمك برياني سمك كنعد
						
(عربي/هندي)

2.000

يقدم مع سلطة ورايتا

يقدم مع سلطة ورايتا

برياني لحم بالعظم/بدون عظم
		
(عربي/هندي)
يقدم مع سلطة ورايتا

2.500/3.000

				
برياني روبيان (عربي/هندي)

3.000

				
برياني الجمل (عربي/هندي)

3.200

يقدم مع سلطة ورايتا
يقدم مع سلطة ورايتا

أطباق هندية
أطباق الدجاج

						
الدجاج بالكاري

1.500

						
دجاج خورشان

1.900

دجاج بدون عظم مع بهارات هندية أصلية

دجاج تندوري جوليان مقلي مع فلفل جوليان حلو،
وبصل وطماطم مطهوة في مرقة الطماطم بالكريمة

				
دجاج روجان جوش

مكعبات الدجاج المطهوة في مرقة هندية
مصنوعة من البصل ،والطماطم ،وقليل من الزبادي

1.900

							
دجاج كاداي

1.900

						
كورما دجاج ميثي

1.900

						
دجاج أفغاني

2.200

						
دجاج هاريالي

2.200

						
دجاج جالفريزي

2.200

قطع دجاج متبلة ومقلية مع الطماطم،
والبصل والفلفل الحلو
طبق شهي معتدل مليء بالنكهات من
الكاري الذي يتكون من الزبادي والكاجو
دجاج مطهو في زبادي كثيف القوام
ومرقة المكسرات بالكريمة

دجاج بدون عظم يعد باستخدام توابل هندية،
وسبانخ ،ونعناع وكزبرة

قطع صغيرة من صدور الدجاج المقلية مع
الطماطم ،والفلفل الحلو ،والبصل في كاري الطماطم

						
دجاج ساجواال

2.200

						
دجاج تكا ماساال

2.200

						
دجاج بالزبدة

2.500

تجهيز صحي يتكون من دجاج بدون عظم
ويعد باستخدام توابل هندية وسبانخ
قطع دجاج تندور مشوية بدون عظم
مغموسة في الكثير من المرق

دجاج تندوري بدون عظم مغلي ببطء في
		
مرقة طماطم ناعمة

أطباق لحم الضأن
						
كورما لحم الضأن

2.400

						
كاداي لحم الضأن

2.400

روجان جوش لحم الضأن				

2.400

طبق شهي معتدل مليء بنكهات ا
لمرقة المكونة من الزبادي والكاجو

يقدم في مرقة تتكون من بصل ،وطماطم
وفلفل حلو كلها مقلية
مكعبات اللحم المطهوة في مرقة هندية
مصنوعة من البصل ،والطماطم وقليل
من الزبادي

				
بالتي جوشت لحم الضأن

2.500

					
ساجواال لحم الضأن

2.500

قطع لحم الضأن المطهوة مع خضروات
متنوعة في مرقة الطماطم والبصل

		
لحم الضأن مع مكون السبانخ الصحي

أطباق لحم الجمل
						
جمل روجان جوش

3.000

						
كاداي الجمل

3.200

لحم جمل مطهو في الكثير من المرق مع بالبصل
والطماطم مع الخضار المشكلة
لحم جمل مطهو في الكثير من المرق
مع البصل السوتيه والطماطم والفلفل.

أطباق السمك

					
سمك تكا ماساال

2.200

					
كاداي سمك شعري

2.200

					
كاداي سمك كنعد

2.500

					
كاداي سمك هامور

2.700

قطع سمك فيليه مشوية بالتندور وموضوعة في
مرق سميك
قطع سمك شعري مطهوة في مرق سميك مع
بصل سوتيه ،وطماطم ،وفلفل حلو مغطى
بزنجبيل جوليان
قطع سمك كنعد مطهوة في مرق سميك مع
بصل سوتيه ،وطماطم ،وفلفل حلو مغطى
بزنجبيل جوليان

قطع هامور مطهوة في مرق سميك مع بصل سوتيه،
طماطم ،فلفل حلو مغطى بزنجبيل جوليان

أطباق االنباتيين
						
طبق من الدال

1.500

				
كاري الخضروات المشكلة

1.500

دال أصفر مع تاركا الثوم والبصل
خضروات مشكلة مع بانير

						
بالتي بانيجان

1.600

				
جالفريزي الخضروات

1.800

تندوري باذنجان مطهو مع الزنجبيل ،والفلفل
الحلو والبصل في مرقة الطماطم

خضروات طازجة مقلية مع فلفل جوليان حلو،
وفطر وبصل في مرقة خفيفة

							
فطر كادي

1.900

							
بانير ماخاني

2.000

						
بانير كاداي موتار

2.000

							
كفتة ماالي

2.000

							
كادي موتار

2.000

						
فطر ماخاني

2.000

							
بانير برجي

2.200

							
فطر بالتي

2.200

				
الطماطم فطر جالفريزي

2.200

						
ساجواال الفطر

2.200

فطر مطبوخ في مرق حار مع طماطم،
فلفل رومي وبصل سوتيه

بانير مغلي ببطء في مرقة طماطم ناعمة

كاري محلي مفضل يحتوي على جبن الكوخ
وفاصوليا مع بهارات مخلوطة

كروكيت (وجبات خفيفة) من خضروات سمك جراند
جاردن وجبنة الكوخ المحشوة بالمكسرات والزبيب
في مرقة بالكريمة فطر
فطر وبسلة مطبوخ خاص من التوابل
فطر مطهو في مرق طماطم ناعم

جبنة الكوخ المبشورة مقلية مع فاصوليا
خضراء ،وبصل ،وزنجبيل ،وثوم ومزينة بأوراق
الكزبرة الطازجة
فطر مشوي مطبوخ مع الزنجبيل والفلفل
والبصل في مرق

فطر سوتيه طازج مع فلفل حلو جوليان
وبصل في مرق خفيف
إعداد صحي من الفطر مع التوابل
الهندية والسبانخ

أرز

					
أرز بالبخار  /أرز سادة

0.800

						
أرز برياني عربي

1.000

						
أرز برياني هندي

1.000

							
أرز بالسمن

1.000

						
أرز الطماطم

1.000

							
أرز جيرا

1.000

							
األرز الرائب

1.000

					
البازالء الخضراء بوالو

1.400

						
بوالو الكاجو

1.400

							
أرز بالليمون

1.500

						
بوالو الخضار

1.600

أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على البخار

أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على البخار مع
بهارات عربية
أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على
البخار مع بهارات هندية

أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على البخار
مع السمن والزبدة ،يقدم مع رايتا

أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على البخار مع
الطماطم ،يقدم مع رايتا
أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على
البخار مع كمون مدبب ،يقدم مع رايتا

أرز بسمتي طويل الحبة على البخار مع اللبن،
يقدم مع الفلفل الحار والمخلل
أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على البخار
مع بازالء خضراء ،يقدم مع رايتا
أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على البخار
مع كاجو ،يقدم مع رايتا

أرز بسماتي طويل مع التاركا الهندية بنكهة
الليمون المنعشة
يقدم مع سلطة وصلصة رايتا

						
نافاراتان بوالو

1.600

						
بوالو كشميري

1.600

أرز بسمتي طويل الحبيبات مطهو على البخار مع
كاجو وزبيب وخضروات مشكلة وقطع فواكه،
يقدم مع رايتا

أرز بسمتي طويل الحبة مطهو على البخار مع خضار
مشكلة وقطع فواكه ،يقدم مع رايتا

خبز

						
خبز براتا (لكل )1

						
خبز نان (لكل )1

(سادة  /زبدة  /ثوم  /بودينا)

0.100
0.200

							
خبز كولشا
(محشو بالبصل /الثوم /الجوبي)

0.300

				
خبز بانير نان (لكل )1

0.400

األطباق الجانبية

						
صلصة الثوم

صلصة الثوم الطازجة المعدة بالمطعم
تقدم مع الخبز العربي

أطباق الحلو

0.800

						
فطائر قبارة

0.400

		

0.600

		

0.600

		

0.800

فطائر الشيف المخصوصة

اختيارك من اآليس كريم		

شوكوالتة ،فانيليا ،فراولة أو باترسكوتش

				
جالب جامون

حلوى هندية شهيرة مصنوعة من العجين
الحلو وتقدم ساخنة في شراب العسل

			
كعكة التمر الساخنة

كعكة التمر الساخنة عليها قطرات من
صلصة التوفي

							
أم علي

1.200

						
حلوى جاجار كا

1.200

			
موس الشوكوالتة  /موس المانجو

1.500

حلوى عربية تقليدية مصنوعة من الفطائر
المنفوشة المخبوزة ،واللوز ،والزبيب،
واللبن والكريمة وتقدم ساخنة

جزر طري مبشور طازج ،ولبن كامل الدسم،
وزبدة نقية مصفاة (جي) وسكر
حلوى مصنوعة بالمطعم

المشروبات

زجاجة مياه صغير/
زجاجة مياه كبيرة

0.300/0.500
0.600

				
مشروبات غازية

بيبسي/سفن اب/ماونتن ديو

قهوة مثلجة /شاي مثلج

0.400/0.800

عصائر طازجة

			
برتقال/تفاح/بطيخ/ليمون ونعناع
						
أناناس/مانجو
شاى /قهوة

							
شاي كرك
						
شاي بالليمون

شوت اسبريسو واحد/
		
شوت اسبريسو دبل

0.900
1.200
0.400

0.400

0.600/1.000

