
شوربة جوز الهند: شربة العدس األصفر  وجوز الهند........................................................................................ ٣٣ريال قطري.
شوربة الكزبرة والطماطم: في الطماطم الشهية والكزبرة الطازجة.................................................................... ٣٣ريال قطري. 
مورغ كا ارك: مرقة دجاج مع نكهة الزعفران والنعناع والليمون....................................................................... ٣٩ريال قطري.

سلطة هندية خضراء طازجة: شرائح السلطة الخضراء الهندية ........................................................................ ٣٢ريال قطري. 
سلطة كاشومبار: سلطة خضار مقطعة مع الزيتون األسود والليمون ............................................................ ٣٢ريال قطري.
سلطة دجاج تيكا: تشكيلة أوراق نبات مع تندوري دجاج تيكا، صلصة الخل بالليمون ................................. ٤٥ريال قطري.

الشوربة والسلطات
راج كشري: شمندر السميد الكبير المليء بالزبادي والتمر الهندي والصلصة النعناع .................................... ٣٩ريال قطري.
باالك باتا شات: أوراق السبانخ المقرمشة تعلوها صلصة التمر الهندي وزبادي بالنعناع ............................. ٣٩ريال قطري.
البطاطس والسمبوسك بالبازالء الخضراء: صلصلة النعناع والتمر الهندي ..................................................... ٣٩ريال قطري.
داهي بابي شات: بابي مقرمش زبادي محلى وصلصلة النعناع والتمر الهندي ................................................ ٣٩ريال قطري.
دلي كي تيكي: بطاطس مع شريحة البازيال مع صلصلة التمر الهندي ولبن الزبادي والبازالء الصفراء .......... ٣٩ريال قطري.

كأسات جولجوبا: باني بوري "قمح" مملوء بالتمر الهندي والنعناع وجرعات المانجو...................................... ٢٥ريال قطري. 
داهي بهال شات: فطائر العدس غارقة في صلصلة لبن الزبادي والنعناع .......................................................... ٣٩ريال قطري.

تشات "من الشارع الهندي" 

مورغ زعفراني تيكا:
كباب دجاج منزوع العضم بنكهة زعفران وجبنة كريمي................................................................ ٦٢ريال قطري. 

مورغ كباب عالفحم:
قطع دجاج تيكا متبل بالثوم المشوي والشمر ومطبوخ في التندور .............................................٦٥ دينار قطري. 

مورغ ماالي تكا:
ساق دجاج منزوع العضم متبل بالجبن الطازج وجذور الكزبرة.....................................................٥٥ دينار قطري. 

عنجر باسليان:
أضلع لحم ضآن تندوري بنكهة الكمون الملكي والفلفل األحمر الكشميري ..............................٨٩ دينار قطري. 

لحم ضآن على سيخ كباب:
لحم ضأن مفروم مشوي في التندور بنكهة الكزبرة الطازجة والتوابل الهندية. ..............................٧٧ دينار قطري.

هاري ميرش كيما محشوة:
فلفل اخضر محشي بلحم الضأن المفروم ومشوي في التندور.....................................................٥٥ دينار قطري. 

سمك تندوري تكا:
فيليه هامور متبل بالخردل األصفر والحلبة ...................................................................................٧٧ دينار قطري.

 ربيان تندوري بالكريمة:
ربيان متبل بالجبنة الكريمة ومشوي بالتندور ..............................................................................٩٩ دينار قطري. 

كباب تندوري" من المطبخ الملكي للهند"

مورغ دوم برياني:
دجاج منزوع العظم مطهو بصلصة البصل البني، بنكهة الزعفران................................................ ٨٥ريال قطري. 

جوشت دوم برياني:
ساق خروف مقطع ومطهو بصلصة البصل البني، مطبوخ على نار هادئة في وعاء فخاري......... ٩٥ريال قطري.

طبق خضراوات برياني:
مزيج مختلط من الخضراوات تم طبخهم على نار هادئة بالبصل البني مع األرز بالزعفران........ ٤٥ريال قطري.

ربيان برياني:
ربيان تم طبخه على نار هادئة في مرق البصل المفيوح مع األرز بالزعفران ................................. ٩٩ريال قطري.

أرز خوشكا: أرز بسمتي مطهو على البخار....................................................................................... ٢٥ريال قطري.
أرز بالزعفران: أرز بسمتي بنكهة الزعفران .....................................................................................٣٩ ريال قطري. 

تندوري ماالي بروكلي:
زهور البروكلي المتبلة بالكاجو، الكريمة الطازجة بذور الكروم ....................................................... ٤٥ريال قطري. 

تندوري بروان الو:
البطاطا المحشوة، المحمصة على نار هادئة في التندور .................................................................. ٤٥ريال قطري. 

اواضهي دوم برياني

مورغ مخني:
قطع دجاج تيكا تم طبخها على نار هادئة في صلصة الطماطم الغنية .............................................................................. ٦٦ريال قطري. 

مورغ كورشان
دجاج تيكا بالفلفل والبصل مغطى بصلصلة الطماطم الغنية ........................................................................................ ٦٦ريال قطري.

البابداري سيخ كباب
خروف على سيخ كباب تم طبخه بالبصل وطماطم مساال بنكهة الحلبة.......................................................................... ٧٧ريال قطري.

لحم ضأن بالكاري مع اللوز
لحم ضآن بالكورما طبخ على نار هادئة في مرق البصل واللوز الغني................................................................................ ٩٤ريال قطري. 

رجل خروف المشوي
ساق لحم ضأن مطبوخ على نار هادئة في مرق البصل وجوز الكاجو............................................................................... ١٦٠ريال قطري. 

روبيان بالزبدة ماساال
روبيان مقلب ومقلي في صلصة الطماطم الغنية بالزبدة.................................................................................................... ٩٩ريال قطري. 

ام الربيان بنغالي ماساال
ام الربيان على طريقة ماساال البنغالية في صلصة الخردل والطماطم............................................................................. ١٤٥ريال قطري.

بانير خورشان
شرائح من البانير مقلية مع البصل والطماطم ماساال....................................................................................................... ٥٤ريال قطري. 

بادين جوان
الباذنجان المطبوخ مع بصل وطماطم ماساال، ولبن الزبادي............................................................................................. ٥٤ريال قطري. 

االطباق الرئيسية 
وعاء العدس: حبوب العدس األسود تم طبخها على نار هادئة طوال الليل مع الطماطم والثوم ................................... ٣٩ريال قطري.
العدس األصفر الموسمي: عدس اصفر موسمي تم طبخه مع بذور الكمون الملكية والثوم ....................................... ٣٩ريال قطري. 
زبادي سادة .......................................................................................................................................................................... ١٠ريال قطري.
رايتا خيار : زبادي مع خيار.................................................................................................................................................... ١٥ريال قطري.
رايتا  خضراوات مختلطة: زبادي مع الخضار ...................................................................................................................... ١٥ريال قطري.
ألو زيرا : بطاطا, بذور الكركم, عصير الليمون  ..................................................................................................................... ٣٥ريال قطري
ثوم ساج: ثوم, سبانخ , كريمة.............................................................................................................................................. ٣٥ريال قطري
مقالة من الخضراوات: ‘خضار مقلية مع البصل والطماطم والماساال  ............................................................................ ٣٥ريال قطري
سوبز ثيران: خضار مقلية مع الكاجو وبذور الخردل واوراق الكاري .................................................................................. ٣٥ريال قطري.

  نباتي           حار             مكسرات " نرجو االستفسار عن المكونات المسببة للحساسية "

العدس واألطباق الجانبية

تندوري نان و روتي                                                                         
خبز نان سادة ...............................................................................١٠ ريال قطري                                                      
خبز نان بالزبدة.............................................................................١٠ ريال قطري                                                      
جبز نان بالثوم والكزبرة............................................................... ١٢ ريال قطري                                                    

خبز نان بالزعتر..............................................................................١٢ ريال قطري                                                                                                        
تندوري روتي................................................................................. ١٠ ريال قطري                                                          

                                                                                              

                                                                     

خبز باراثا 
الشا باراثا ........................................................................................١٢ ريال قطري 
نعناع باراثا........................................................................................١٢ ريال قطري

خبز نان محشوة 
بيشواري .........................................................................................١٥ ريال قطري                                                      

زعتر................................................................................................. ١٥ ريال قطري
كليل الجبل ..............................................................١٥ ريال قطري زيتون ونبتة ا

الخبز الهندي



مبنى ٢٦ ، قرية كتارا الثقافية ، الدوحة ، قطر  الموقع اإللكتروني @Saffronlounge 


