
Robata & Tandoor 
grilled & bee-hive clay oven

(v) Paneer Kairi
curd cheese, green mango, mustard, mild chillies

Phool Saufiya
Broccoli florets, thymol fennel and mustard

Khaas
large bowls, mains 

(v) Malai Makhan, Ruby Rose 
a royal take on humble paneer makhani, pan-grilled curd cheese patty, rose jam, tomato-saffron sauce

(v) Khada Saag 
baby spinach, baked buffalo cheese, ginger, fenugreek, toasted sesame seeds

(v) Chatpatta Alu Roast
cumin-thymol-mustard seeds tempered potatoes, lime

(v) Shabdegh Daal Riyasat 
“maah di daal”, patiently simmered overnight, creamed and buttered, beats all, a must have!

(v) Subz Oudhi Biryani 
seasonal vegetables, saffron, basmati, almonds, “burani”, garlic raita

(v) Tandoori Rotiyan & Sides
bee-hive clay oven, baked breads & accompaniments 

(a choice of any bread)

Naan; butter, garlic or plain

Roti, whole wheat, butter or plain 

Makhni Lachcha Parantha; layered whole wheat, butter

(v) Kachumber
green leafy bowl, picked shallots, cucumber, tomatoes

(v) Papad; poppadums & chutneys

Meethas
Desserts

(a choice of any 1 dessert)

Chia Kulfi, Falooda
frozen, chia-pistachio-cardamom-rose condensed milk, lavender honey, angel-vermicelli

Or

Misti Doi, Nankhatai Biscuit
baked yogurt, berries of the moment 

Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

Please note that our food is medium spiced.
If you have any dietary needs or intolerances please let your server know and we will do our best to assist you.

Royal LUNCH Thali
VEGETARIAN qr 145



Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

Please note that our food is medium spiced.
If you have any dietary needs or intolerances please let your server know and we will do our best to assist you.

Robata & Tandoor 
grilled & bee-hive clay oven

Hamour Aamada
grouper, lemon zest, thymol, mango-ginger, coriander root

Bhatti da Murgh, Majitha 
char grilled chicken, ginger-mustard-yogurt marinade, exotic spice, “mugga”, now rare  

 

Khaas
large bowls, mains 

Mardana Murgh 
tandoor roasted chicken, sun-dried fenugreek speckled smoked tomato-saffron-cream sauce

Khad Gosht 
slow baked kid goat, pumpkin seeds, ginger, yellow chilly, yogurt,

heady spice mix. Traditionally a pit baked game meat, desert land’s speciality. 

(v) Khada Saag 
baby spinach, baked buffalo cheese, ginger, fenugreek, toasted sesame seeds

(v) Chatpatta Alu Roast
cumin-thymol-mustard seeds tempered potatoes, lime

(v) Shabdegh Daal Riyasat 
“maah di daal”, patiently simmered overnight, creamed and buttered, beats all, a must have!

Chooza Oudhi
steam cooked spring chicken, basmati, rose petals, saffron, cardamom-mace, burani raita.

(v) Tandoori Rotiyan & Sides
bee-hive clay oven, baked breads & accompaniments 

(a choice of any bread)

Naan; butter, garlic or plain

Roti, whole wheat, butter or plain 

Makhni Lachcha Parantha; layered whole wheat, butter
 

(v) Kachumber
green leafy bowl, picked shallots, cucumber, tomatoes

(v) Papad; poppadums & chutneys

Meethas
Desserts

(a choice of any 1 dessert)

Shahi Balai Tukda 
inspired by Bahadur Shah Zafar’s favourite sweet toast,

“rabdi” reduced milk, toasted almonds & pistachios, gold leaf.

Or

Misti Doi, Nankhatai Biscuit
baked yogurt, berries of the moment 

Royal LUNCH Thali
NON - VEGETARIAN qr 165



Robata & Tandoor 
Grilled & bee-hive clay oven

(v) Paneer Kairi
curd cheese, green mango, mustard, mild chillies

(v) Phool Saufiya 
 Broccoli florets, fennel, mustard

Khaas
large bowls, mains 

Subz Khaas
Quick stirred baby corn, broccoli, greens of the moment, fennel, corriander, bay, peppercorns

(v) Khada Saag 
baby spinach, baked buffalo cheese, ginger, fenugreek, toasted sesame seeds

(v) Bhartha, Hare Mater 
charcoal-smoked eggplant mash, green peas, garlic-green chillies-ginger tempered

(v) Shabdegh Daal Riyasat 
“Maah di daal”, patiently simmered overnight, creamed and buttered, beats all, a must have!

(v) Subz Oudhi Biryani 
seasonal vegetables, saffron, basmati, almonds, “burani”, garlic raita

(v) Tandoori Rotiyan & Sides
Bee-hive clay oven, baked breads & accompaniments 

(a choice of any bread)

Naan; butter, garlic or plain

Roti, whole wheat, butter or plain 

Makhni Lachcha Parantha; layered whole wheat, butter

(v) Kachumber
Green leafy bowl, picked shallots, cucumber, tomatoes

(v) Papad; poppadums & chutneys

Meethas
Desserts

(a choice of any 1 dessert)

Chia Kulfi, Falooda
Frozen, chia-pistachio-cardamom-rose condensed milk, lavender honey, angel-vermicelli

Or

Misti Doi, Nankhatai Biscuit
baked yogurt, berries of the moment 

Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

Please note that our food is medium spiced.
If you have any dietary needs or intolerances please let your server know and we will do our best to assist you.

ROYAL DINNER THALI
VEGETERIAN QR 175



Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

Please note that our food is medium spiced.
If you have any dietary needs or intolerances please let your server know and we will do our best to assist you.

Robata & Tandoor 
Grilled & bee-hive clay oven

Shikaar Maas, Rajwada 
clove smoked lamb rack, “Mathania” chillies, mustard, perfected under personal tutorials of HH Shreeji, Mewar

Makhan Chooza Roast, Amritsari
roasted chicken, royal cumin-cream steeped, garlic, herb mint 

Khaas
large bowls, mains 

Mardana Murgh 
Tandoor roasted chicken, sun-dried fenugreek speckled smoked tomato-saffron-cream sauce

Jeenga Malai 
Tiger prawns, green chillies, ginger, coriander coconut cream

(v) Khada Saag 
baby spinach, baked buffalo cheese, ginger, fenugreek, toasted sesame seeds

(v) Chatpatta Alu Roast
cumin-thymol-mustard seeds tempered potatoes, lime

(v) Shabdegh Daal Riyasat 
“Maah di daal”, patiently simmered overnight, creamed and buttered, beats all, a must have!

Chooza Oudhi
steam cooked spring chicken, basmati, rose petals, saffron, cardamom-mace, burani raita

(v) Tandoori Rotiyan & Sides
Bee-hive clay oven, baked breads & accompaniments 

(a choice of any bread)

Naan; butter, garlic or plain

Roti, whole wheat, butter or plain 

Makhni Lachcha Parantha; layered whole wheat, butter
 

(v) Kachumber
green leafy bowl, picked shallots, cucumber, tomatoes

(v) Papad; poppadums & chutneys

Meethas
Desserts

(a choice of any 1 dessert)

Shahi Balai Tukda 
inspired by Bahadur Shah Zafar’s favourite sweet toast,

“rabdi” reduced milk, toasted almonds & pistachios, gold leaf.

Or

Misti Doi, Nankhatai Biscuit
baked yogurt, berries of the moment 

ROYAL DINNER THALI
Non-Vegetarian QAR 215



Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

روباتا وتندور
مأكوالت مشويّة ومخبوزة في فرن الطين

     بانير كيري (نباتّي)
جبنة رائبة، مانجو خضراء، خردل، فلفل حارّ خفيف

فول صوفيا (نباتّي)
بروكلي، شمر، خردل

خاص
أطباق رئيسّية كبيرة

 ماالي ماخان، روبي روز (نباتّي)
طبق بانير ماخاني متواضع بلمسٍة ملكّية، فطيرة جبنة رائبة مشويّة، مربّى الورد، صلصة طماطم بالزعفران

خادا صاج (نباتّي)
سبانخ، جبنة بافلو مخبوزة، زنجبيل، حبوب الحلبة

  تشاباتا ألو روست (نباتّي)
بذور الكّمون والثيمول والخردل، بطاطس متّبلة، حامض

شابديغ دال رياسات (نباتّي)
                

ما كي دال"، عدس مطبوخ برفق على نار هادئة بالكريمة والزبدة. طبٌق ال يُفّوت"! 

   سوبز خاص (نباتّي)
ذرة صغيرة مقلّية، بروكلي، خضار اليوم، شمر، كزبرة، أوراق غار، حبوب فلفل

تندوري روتيان آند سايدز (نباتّي)
خبز طازج مخبوز في فرن الطين مع التوابع (مع اختيارك لنوع الخبز المفضل)

 
نان : خبز بالزبدة،  سادة أو مع ثوم

 روتي :  خبز قمحة كاملة، سادة أو مع الزبدة
 

 ماخني التشا بارانثا : خبز قمحة كاملة متعّدد الطبقات، زبدة

           كاشومبر (نباتّي)
طبق خضراوات خضراء، مخّلل الكراث، خيار، طماطم

 باباد :  وبوبادوم والصلصات (نباتّي)
   

الحلويات
 (اختار واحد من الحلويات التالية)

كولفي، فالودا ببذور الشيا
حليب مثّلج  مكّثف بنكهة الفستق والهيل والورد،عسل الخزامى، بذور الشيا، الشعيرية

أو

ميشتي دوي، بسكويت نان كاتاي
مع الزبادي المخبوز والتوت المتوفر حسب الموسم

أطباقنا متوّسطة التوابل
إذا كانت لديك أّي احتياجات غذائّية أو أّي حساسّية تجاه صنف معّين، ال تترّدد في إعالم النادل وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك

غــداء الــثــالي الـــمـلكـــي
قائمة النباتية 145 ر.ق



Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

أطباقنا متوّسطة التوابل
إذا كانت لديك أّي احتياجات غذائّية أو أّي حساسّية تجاه صنف معّين، ال تترّدد في إعالم النادل وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك

غــداء الــثــالي الـــمـلكـــي
قائمة الغير-النباتية 165 ر.ق

روباتا وتندور
مأكوالت مشويّة ومخبوزة في فرن الطين

     هامور أمادا
هامور، قشر الليمون، ثيمول، مانجو، زنجبيل، جذور الكزبرة

باتي دا مورغ، ماجيتا
دجاج مشوّي على الفحم، تتبيلة زنجبيل وخردل وزبادي، بهار "موجا" النادر

خاص
أطباق رئيسّية كبيرة

     ماردانا مورغ
دجاج تندوري مشوّي، حبوب الحلبة المجّففة بالشمس، صلصة الطماطم والزعفران والكريمة

  خاد غوشت
 كتف خروف مشوّي ببطء، بذور اليقطين، زبادي، مزيج توابل زكّية. طبق تقليدّي من قلب الصحراء، من لحوم الطرائد التي كانت تُطهى تقليدًيّا في

الفرن اÅرضّي
 

             خادا صاج (نباتّي)
سبانخ، جبنة بافلو مخبوزة، زنجبيل، حبوب الحلبة

      تشاباتا ألو روست (نباتّي)
بذور الكّمون والثيمول والخردل، بطاطس متّبلة، حامض

                 شابديغ دال رياسات (نباتّي)
ما كي دال"، عدس مطبوخ برفق على نار هادئة بالكريمة والزبدة. طبٌق ال يُفّوت"!

       تشوزا أودي
دجاج مطهو على البخار، أرزّ بسمتي، بِتالت الورد، زعفران، هيل مع قشر جوزة الطيب، سلطة رايتا بوراني

تندوري روتيان آند سايدز (نباتّي)
خبز طازج مخبوز في فرن الطين مع التوابع (مع اختيارك لنوع الخبز المفضل)

    نان : خبز بالزبدة،  سادة أو مع ثوم

     روتي : خبز قمحة كاملة، سادة أو مع الزبدة

ماخني التشا بارانثا : خبز قمحة كاملة متعّدد الطبقات، زبدة

           كاشومبر (نباتّي)
طبق خضراوات خضراء، مخّلل الكراث، خيار، طماطم

   باباد :  وبوبادوم والصلصات (نباتّي)
 

الحلويات
 (اختار واحد من الحلويات التالية)

      شاهي باالي تُكرا
مستوحى من طعم التوست المفّضل لدى اÉمبراطور "بُهادر شاه ظفر"، مع حليب "رابري" المكّثف واللوز المحّمص والفستق وأوراق الذهب

أو

   ميشتي دوي، بسكويت نان كاتاي
مع الزبادي المخبوز والتوت المتوفر حسب الموسم



Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

روباتا وتندور
مأكوالت مشويّة ومخبوزة في فرن الطين

        بانير كيري (نباتّي)
جبنة رائبة، مانجو خضراء، خردل، فلفل حارّ خفيف

  فول صوفيا (نباتّي)
بروكلي، شمر، خردل

خاص
أطباق رئيسّية كبيرة

سوبز خاص
ذرة صغيرة مقلّية، بروكلي، خضار اليوم، شمر، كزبرة، أوراق غار، حبوب فلفل

            خادا صاج (نباتّي) 
سبانخ، جبنة بافلو مخبوزة، زنجبيل، حبوب الحلبة

                    بارثا، هير ماتار (نباتّي)
مهروس الباذنجان المدّخن على الفحم، بازالء خضراء، تتبيلة بالثوم اÅخضر والفلفل الحارّ والزنجبيل

                 شابديغ دال رياسات (نباتّي)
ما كي دال"، عدس مطبوخ برفق على نار هادئة بالكريمة والزبدة. طبٌق ال يُفّوت"!

برياني سابز عودي (نباتي)
الخضروات الموسمية، الزعفران، اÅرز البسمتي ، اللوز ، "بوراني" ، ثوم رايتا

تندوري روتيان آند سايدز (نباتّي)
(خبز طازج مخبوز في فرن الطين مع التوابع (مع اختيارك لنوع الخبز المفضل

نان : خبز بالزبدة،  سادة أو مع ثوم
    

 روتي :  خبز قمحة كاملة، سادة أو مع الزبدة

ماخني التشا بارانثا : خبز قمحة كاملة متعّدد الطبقات، زبدة
 

           كاشومبر (نباتّي)
طبق خضراوات خضراء، مخّلل الكراث، خيار، طماطم

   باباد وبوبادوم والصلصات (نباتّي)
 

الحلويات
 (اختار واحد من الحلويات التالية)

  كولفي، فالودا ببذور الشيا
حليب مثّلج  مكّثف بنكهة الفستق والهيل والورد،عسل الخزامى، بذور الشيا، الشعيرية

أو

ميشتي دوي، بسكويت نان كاتاي
.مع الزبادي المخبوز والتوت المتوفر حسب الموسم

أطباقنا متوّسطة التوابل
إذا كانت لديك أّي احتياجات غذائّية أو أّي حساسّية تجاه صنف معّين، ال تترّدد في إعالم النادل وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك

عـشـاء الـــثـــالي الــملكــي
قائمة النباتية 175 ر.ق



Taking you back to the era of the majestic Indian estates in the 19th century. - Chef Jolly

روباتا وتندور
مأكوالت مشويّة ومخبوزة في فرن الطين

 شيكار ماس، رجوادا
لحم ضأن مدّخن بالقرنفل، فلفل أحمر، خردل، طبٌق ُمتقن بإشراف مباشر من رئيس مجموعة فنادق هيلتون شريجي ميوار

      ماخان شوزا روست، أمريتساري
دجاج مشوّي، صلصة الكّمون الملكّي، ثوم، نعناع

خاص
أطباق رئيسّية كبيرة

    ماردانا مورغ
دجاج تندوري مشوّي، حبوب الحلبة المجّففة بالشمس، صلصة الطماطم والزعفران والكريمة

         جينغا باالي
جمبري، ثوم محّمص، فلفل كشميري حارّ، جبنة الكريمة

             خادا صاج (نباتّي)
سبانخ، جبنة بافلو مخبوزة، زنجبيل، حبوب الحلبة

      تشاباتا ألو روست (نباتّي)ا
بذور الكّمون والثيمول والخردل، بطاطس متّبلة، حامض

                 شابديغ دال رياسات (نباتّي)ا
ما كي دال"، عدس مطبوخ برفق على نار هادئة بالكريمة والزبدة. طبٌق ال يُفّوت"!

   تشوزا أودي
دجاج مطهو على البخار، أرزّ بسمتي، بِتالت الورد، زعفران، هيل مع قشر جوزة الطيب، سلطة رايتا بوراني

تندوري روتيان آند سايدز (نباتّي)
(خبز طازج مخبوز في فرن الطين مع التوابع (مع اختيارك لنوع الخبز المفضل

نان : خبز بالزبدة،  سادة أو مع ثوم
    

 روتي : خبز قمحة كاملة، سادة أو مع الزبدة
    

ماخني التشا بارانثا : خبز قمحة كاملة متعّدد الطبقات، زبدة
 

         كاشومبر (نباتّي)
طبق خضراوات خضراء، مخّلل الكراث، خيار، طماطم

 باباد وبوبادوم والصلصات (نباتّي)

الحلويات
 (اختار واحد من الحلويات التالية)

      شاهي باالي تُكرا
مستوحى من طعم التوست المفّضل لدى اÉمبراطور "بُهادر شاه ظفر"، مع حليب "رابري" المكّثف واللوز المحّمص والفستق وأوراق الذهب

أو

ميشتي دوي، بسكويت نان كاتاي
.مع الزبادي المخبوز والتوت المتوفر حسب الموسم

أطباقنا متوّسطة التوابل
إذا كانت لديك أّي احتياجات غذائّية أو أّي حساسّية تجاه صنف معّين، ال تترّدد في إعالم النادل وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك

عـشـاء الـــثـــالي الــملكــي
قائمة الغير-النباتية 215 ر.ق


