
Soup, Salad & Sharers
Shorba (v) QR 50

stewed yellow mung lentils, tender carrots, fennel, coconut

Grilled beets & beans tikki QR 55
garbanzo-borlotti-cannellini-beans, beets-peanut patty, mint-greek yogurt

 
Tandoori lamb seekh QR 125

burghul wheat, peppermint, pickled onion-tomato-herb salad

Quinoa, peaches, leafy greens, toasted pumpkin seeds salad,
walnuts- pomelo dressing. (v) QR 65

add on 
grilled prawns QR 55
malai chicken QR 45

Roasted sweet potatoes chaat, cumin, coriander -tamarind chutney  (v) QR 55

Mains/ Medium bites
Grilled salmon, sesame-hazel crust, mashed spinach, roasted garlic dill sauce QR 145

Tandoori roasted mushrooms of the season (v) QR 95
charred coloured peppers-tomato-fennel sauce

Charred chicken fillet-holy basil, sunflower-yogurt-caramelised onion sauce QR 135

Khichdi (v ) QR 85
steel cut oats, pearl barley, peas, tomatoes, turmeric, green onions 

add on 
tandoori chicken fillet QR 45
oven baked seabass QR 60

Bread & Side
Multigrain tandoori naan (v) QR 25

sorghum flour, mung greens, spinach, wheat, ginger, flax seeds

Stirred asparagus, green beans, broccoli, roasted almonds,
fresh coconut, garlic-mild chili oil (v) QR 55

Natural Sweets *No Sugar
Avocado & dark chocolate mousse, berries of the moment QR 55

Kulfi - dates & walnut QR 60

Sorbet of the Season (v) QR 25 per scoop
It’s mangoes and mint today!

Carefully crafted in collaboration with Alfardan Medical with Northwestern Medicine
using beneficial ingredients for both mind and body. 

LET’S GET PURE
FROM ROOTS TO FRUITS 

vegan  gluten free nut free



 

 نباتي                    خالية من الغلوتين                   خالية من المكسرات 

حساء، سلطات، والمقبالت المشتركة

 الشوربة   50
العدس المونج ا�صفر المطهي، الجزر الناعم، الشمر، جوز الهند

 شمندر وفاصوليا تيكى المشوية    55
حبوب غاربانزو، فاصولياء بورلوتي، فاصوليا كانيليني، شطيرة الفول السوداني والشمندر، زبادي اليوناني بالنعناع

  سيخ لحم الضأن التندوري   125
قمح البرغل، نعناع، سلطة الطماطم با�عشاب ومخلل البصل

 سلطة الكينوا، الخوخ، الخضروات الورقية، وبذور اليقطين المحمصة مع عين الجمل وصلصة البوميلو   65

 اضافات
 روبيان مشوي   55

 دجاج مالي   45

 شات بطاطا حلوة محمصة، كمون، صلصة الكزبرة والتمر الهندي   55

ا�طباق الرئيسية

 سمك السلمون المشوي، مغطى بقشرة السمسم والبندق، السبانخ المهروسة، صوص الثوم المحمص والشبت   145

 الفطر التندوري المحمص   95
صوص الفلفل االلوان مشوي مع الطماطم والشمر

 دجاج فيليه مشوي مع الريحان وصلصة بصل مكرمل والبن ودوار الشمس   ١٣٥

 كيشدي   ٨٥
شوفان، شعير اللؤلؤ، بازالء، طماطم، كركم، بصل أخضر 

اضافات
 دجاج فيليه تندوري   ٤٥

سمك القاروس بالفرن   ٦٠

الخبز وطبق جانبية

 خبز النان التندوري متعدد الحبوب   ٢٥
دقيق الذرة، فاصوليا مونج الخضراء، سبانخ، قمح، زنجبيل، بذور الكتان

الهليون والفاصوليا الخضراء والبروكلي واللوز المحمص وجوز الهند الطازج وزيت الفلفل الحار بالثوم   ٥٥

حلويات @بدون سكر

ا�فوكادو وموس الشوكوالتة الداكنة، توت   ٥٥

كولفي - بالتمر والجوز   ٦٠

 شربات مثلج   ٢٥
 مغرفة واحدة

بنكهة المانجو والنعناع

أسس بعناية بالتعاون مع مركز الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن باستخدام مكونات مفيدة للعقل والجسم

ليتس جت بيور (لنعد للفطرة
من الجذور إلى الفاكهة

)

!


