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

Mathari l Poppadums l chutneys
Crisp “Rajasthani” savoury snack bites, saffron, thymol seeds,

pepper flavoured

Leafy Greens 
Baby spinach, endives, pickled shallots, tomatoes, pecan nuts,

pomegranate-mint dressing 

“Dabba”
Sharing meal

Malai Makhan, Ruby Rose 
A royal take on humble paneer makhani, pan-grilled curd cheese patty,

rose jam, tomato-saffron sauce

Khada Saag 
Baby spinach, baked buffalo cheese, ginger, fenugreek

Shabdegh Dal Riyasat 
“Maah di daal”, patiently simmered lentils, creamed and buttered,

beats all, a must have!

Kesar Khushka
Saffron steamed basmati 

Tandoori Rotiyan 
Bee-hive clay oven, baked breads

Naan 
Butter, garlic or plain 

Makhni Lachcha Parantha 
Layered whole wheat, butter

Meethas 
Desserts

Sorbet of the Season 
Passion fruit l Lemon & mint

Vegetarian 
QAR 145

Express lunch
Serves 2 (Sun to Thu 12pm - 3pm)

. Tif fin
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Express lunch
Serves 2 (Sun to Thu 12pm - 3pm)

. Tif fin

Non-Vegetarian 
QAR 165

Mathari l Poppadums l chutneys
Crisp “Rajasthani” savoury snack bites, saffron, thymol seeds, pepper flavoured

Leafy Greens 
Baby spinach, endives, pickled shallots, tomatoes, pecan nuts,

pomegranate-mint dressing 

“Dabba”
Sharing meal

Mardana Murgh
Tandoor roasted chicken,

sun-dried fenugreek speckled smoked tomato-saffron-cream sauce 

OR 

Tiger Prawn Malai 
Tiger prawns, coconut cream, ginger, coriander, green chilies

Khada Saag 
Baby spinach, baked buffalo cheese, ginger, fenugreek

Shabdegh Dal Riyasat 
“Maah di daal”, patiently simmered lentils, creamed and buttered,

beats all, a must have!

Kesar Khushka
Saffron steamed basmati 

Tandoori Rotiyan 
Bee-hive clay oven, baked breads

Naan 
Butter, garlic or plain 

Makhni Lachcha Parantha 
Layered whole wheat, butter

Meethas 
Desserts

Sorbet of the Season 
Passion fruit l Lemon & mint 
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 الــغــداء الـــسـريع
الـتـيـــفن

غداء "الدابة" لشخصين  (متوفر من ا
حد إلى الخميس إبتداًء من 12 ظهًرا حتى 3 مساًء

القائمة النباتية
١٤٥  ر. ق

 الصلصة والمقبّالت مع المقرمشات
 المقبالت الخفيفة ومقرمشات "راجاستان" اللذيذة، بالزعفران، وبذور

الثيمول بنكهة الفلفل

السلطة
 سبانخ، انديف، مخلل البصل، طماطم، جوز البقان، مع صلصة الرمان

والنعناع

أطباق 'الدابة' لشخصين

ماالي ماخان، روبي روز
 طبق بانير ماخاني متواضع بلمسٍة ملكّية، فطيرة جبنة رائبة مشويّة، مربّى

الورد، صلصة طماطم بالزعفران

خادا صاج
سبانخ، جبنة بافلو مخبوزة، زنجبيل، حبوب الحلبة

 شابديغ دال رياسات
ما كي دال"، عدس مطبوخ برفق على نار هادئة بالكريمة والزبدة

طبٌق ال يُفّوت! 

كيسار خشكا
أرزّ بسمتدي مطهو على البخار بالزعفران

تندوري روتيان
 خبز طازج مخبوز في فرن الطين

نان
خبز بالزبدة،  سادة أو مع ثوم

 ماخني التشا بارانثا
خبز قمحة كاملة متعّدد الطبقات، زبدة

الحلويات

 الشربات المثلج
بالباشن فروت، ليمون و نعناع

(

"
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 الــغــداء الـــسـريع
الـتـيـــفن

غداء "الدابة" لشخصين  (متوفر من ا
حد إلى الخميس إبتداًء من 12 ظهًرا حتى 3 مساًء

 القائمة الغير-نباتية
١٦٥  ر. ق

 الصلصة والمقبّالت مع المقرمشات
 المقبالت الخفيفة ومقرمشات "راجاستان" اللذيذة، بالزعفران، وبذور

الثيمول بنكهة الفلفل

السلطة
 سبانخ، انديف، مخلل البصل، طماطم، جوز البقان، مع صلصة الرمان

والنعناع

 أطباق 'الدابة' لشخصين

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

والزعفران والكريمة
 أو

 جمبري ماالي
جمبري، كريمة جوز الهند، زنجبيل، كزبرة، فلفل أخضر

  خادا صاج
سبانخ، جبنة بافلو مخبوزة، زنجبيل، حبوب الحلبة

 شابديغ دال رياسات
ما كي دال"، عدس مطبوخ برفق على نار هادئة بالكريمة والزبدة

طبٌق ال يُفّوت! 

                          كيسار خشكا
أرزّ بسمتي مطهو على البخار بالزعفران

 تندوري روتيان
 خبز طازج مخبوز في فرن الطين

                  نان
خبز بالزبدة،  سادة أو مع ثوم

 ماخني التشا بارانثا
خبز قمحة كاملة متعّدد الطبقات، زبدة

الحلويات

 الشربات المثلج
بالباشن فروت، ليمون و نعناع

(

"


