
Welcome to Jamavar!

Taking its name from the intricate and vibrant 16th century shawls of Kashmir, 
Jamavar is the culinary jewel of The Leela Palaces, Hotels & Resorts in India.

We invite you to ignite your senses by taking a journey curated by 
Culinary Director & Executive Chef Surender Mohan, across the 

exciting flavours and fragrant spices of India ranging from the Royal 
Kitchens of the North to succulent options from the shores of the South.

Established in 2016, Jamavar London by LSL CAPITAL is the restaurant’s 
first international outpost, bringing the royal flair of palatial India

 to Mayfair’s Mount Street.

Jamavar Doha, reflects the essence of its siblings across India 
and London. It is the seventh restaurant within the family and 

the only one in the majestic peninsula of Qatar.



Small Plates

 
Please speak to your server for allergens information. Dishes may contain traces of allergens/nuts despite our persistent efforts.

All Prices are in Qatari Riyals. 

Signature Jamavar Dishes Gluten NutDairy SeafoodV - Vegetarian

Inspired by the street food markets of Northern & Southern India

Palak Patte Ki Chaat (V)
baby spinach, pomegranate, yogurt, date & tamarind chutney

45

Samosa Papadi Chaat (V)
Punjabi spiced potatoes, green peas, crisp papadi, yogurt, mint, date & tamarind chutney

45

Chandni Chowk Ki Aloo Tikki (V)
potato tikki, yogurt, baby radish, mint, date & tamarind chutney

50

85Nadan Prawn Roast
spiced prawns, white onion, Kerala spice mix & coconut

Scallop Moilee
hand dived seared scallops, coconut sauce, ginger relish & plantain crisps

85

Chicken 65
Southern spiced chicken, chili, mango pachdi & papadam

60

Kerala Style Beef Uthappam
spiced beef, rice pancake, mustard & Southern spices

70

Kid Goat Shami Kebab
kid goat, bone marrow sauce & chur chur paratha

70

Hyderabadi Gosht Haleem 
slow-cooked lamb, broken wheat & onion seed naan

70



Tandoor
Charcoal grilled in our traditional clay ovens

Paneer Tikka Panchporan (V)
traditional chargrilled cottage cheese, pickling five spice mix, dry fenugreek & hung curd

85

Subz Mewa Seekh (V)
mélange of French beans, peas, carrot, mixed nuts, raisins & kebab spices

85

Tandoori Malai Broccoli (V)
broccoli, cream cheese, cardamom, almond slivers & parmesan fondue

85

Tandoori Lobster
smoked lobster, aromatic spices & hung curd

225

Ajwaini Jheenga
tiger prawns, hung curd, carom seed, peanut & coriander chutney

120

Mahi Malai Tikka
local hamour, enriched cream, coriander stem & cream cheese

120

Tulsi Chicken Tikka
chicken morsels, sweet basil, pickled radish & cumin yogurt

100

Murg Reshmi Seekh
chicken mince, royal cumin, garlic, coriander & sweet bell peppers

100

Tandoori Lamb Chops
lamb chops, cloves, hung curd, Kashmiri chili & carrot salad

120

Raan-È-Jamavar
Indian lamb leg, tandoor slow cooked & signature spice blend

220

Royal Kebab Platter
tandoori lamb chops, mahi malai tikka, tulsi chicken tikka, 
nadan prawn roast & murg reshmi seekh

235

 
Please speak to your server for allergens information. Dishes may contain traces of allergens/nuts despite our persistent efforts.

All Prices are in Qatari Riyals. 

Signature Jamavar Dishes Gluten NutDairy SeafoodV - Vegetarian



Mains & Biryanis

85Palak Asparagus Kofta (V)
baby spinach, asparagus, cottage cheese dumpling & almond sauce

Gucchi Lababdar (V)
Kashmiri morels, porcini, green peas, dry fenugreek & fresh tomato sauce

95

Leela’s Lobster Neeruli
Southern spiced Omani lobster, coconut milk, pearl onions & kal dosa

225

Prawn Mappas
Southern spiced coconut, curry leaf & tomatoes

125

Calicut Sea Bass Curry
local sea bass, turmeric, onion, garlic & Malabar tamarind

115

Old Delhi Butter Chicken
clayoven roasted chicken, fresh tomato sauce & dry fenugreek

130

Murg Methi Malai
chicken morsels, fresh fenugreek, tomato, cashew & almond sauce

125

Lucknowi Bhuna Gosht
lamb, green cardamom, black pepper, fried onions & ginger

125

Gosht Nalli Nihari
8hrs stewed lamb shank, Lucknowi spices, rose, saffron, mace & fried onions

125

Tandoori Chicken Pulao
classic tandoori chicken, saffron rice, egg, fried onion & fried cashew

125

Rampuri Murg Dum Biryani
marinated chicken, aromatic basmati rice, home ground spices, kewra & rose water

125

Dum Nalli Biryani
slow-cooked lamb shank, layered aromatic basmati rice, yogurt & fried onions

130

Konkan Coast Shrimp Biryani
shrimps, sealed & layered, aged basmati & Konkani ground spices

135

 
Please speak to your server for allergens information. Dishes may contain traces of allergens/nuts despite our persistent efforts.

All Prices are in Qatari Riyals. 

Signature Jamavar Dishes Gluten NutDairy SeafoodV - Vegetarian



Sides & Vegetables
All sides are available as mains for QAR 75

Jamavar Dal (V) - 24 hour slow-cooked black lentils 70

Dal Tadka (V) - char-smoked, tempered yellow lentil, ginger & tomato 60

Pulao Rice (V) - saffron basmati rice 50

Saag Paneer (V) - cottage cheese, spinach, tomato, fenugreek & fresh chili 60

Baingan Bharta (V) - smoked eggplant bharta, tempered tomato & garlic 60

Hing Jeere Ke Aloo (V) - potatoes, asafoetida & cumin 60

Bhindi Singada (V) - stir fried okra, chestnut, onion, tomato & cumin 60

Accompaniments
Safed Chawal (V) - steamed basmati rice 35

Subz Tawa Pulao (V) - basmati, seasonal vegetables & cumin 75

Roti - whole wheat bread 15

Missi Roti - whole wheat, gram flour, chili, onion & carom seeds 20

Naan - white flour bread, choice of: plain / garlic / butter 20

Paratha - whole wheat, layered or mint 25

Kulcha or Paratha, choice of: potato/paneer/cheese 25

Roomali Roti - white flour, paper-thin & wok baked 20

20Pyaz Mirchi Ki Roti - green chili & onion

Arugula & Feta Salad (V) 35

Cucumber Raita (V) 30

Mix Vegetable Raita (V) 30

Avocado & Pomegranate Raita (V) 30

 
Please speak to your server for allergens information. Dishes may contain traces of allergens/nuts despite our persistent efforts.

All Prices are in Qatari Riyals. 

Signature Jamavar Dishes Gluten NutDairy SeafoodV - Vegetarian



Kids Menu

Tulsi Chicken Tikka & Steamed Basmati
chicken thigh, basil, ginger, hung curd, aged basmati & radish raita

75

Murg Reshmi Seekh & Saffron Basmati
chicken mince, royal cumin, garlic, coriander, sweet bell peppers & aged basmati

75

Aloo Tikki Chaat (V)
potato tikki, yoghurt, baby radish, tamarind & mint chutney

30

 
Please speak to your server for allergens information. Dishes may contain traces of allergens/nuts despite our persistent efforts.

All Prices are in Qatari Riyals. 

Signature Jamavar Dishes Gluten NutDairy SeafoodV - Vegetarian



اهال بكم في جامافار!

 يستمد جامافار اسمه من الشاالت الكشميرية النابضة بالحياة من القرن السادس عشر، حيث يعتبر

جامافار جوهرة الطهي في فنادق ومنتجعات ذا ليال باالس في الهند.

 يدعو جامافار ضيوفه إلى رحلة طهي مليئة بالشغف وتداعب الحواس مع أطباق مميزة صممت

 بعناية من مدير الطهي والشيف التنفيذي سوريندر موهان، ليمنح ضيوفه فرصة االنغماس في مذاق

 النكهات القوية والتوابل المميزة في الهند والمستوحاة من االطباق ا¦قليمية، من شمال الهند حتى

شواطئ البالد الجنوبية.

 جامافار لندن في عام ٢٠١٦ (LSL CAPITAL) كانت بداية انتقال مطعم جامافار إلى العالمية عندما افتتحت

ليصبح أيقونة المذاق الهندي التي أحضرت الموائد ملوك الهند إلى شارع ماونت في مايفير.

كانت بداية جامافار في بنغالورو، حيث افتتح المطعم أول فرع له في عام ٢٠٠١ ليحقق

شهرة واسعة مكنته من االنتشار في جميع أنحاء الهند ليتوج نجاحه بافتتاح فرعه 

السادس في لندن، قبل أن يحط رحاله آخيًرا في الدوحة ليصبح بذلك الفرع السابع لعالئة 

جامافار ومطعم جامافار الوحيد في دولة قطر الحبيبة. 
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 ن - خيارات نباتية جامافار ا�طباق المميزة 

يرجى إبالغ النادل الخاص بك بأي مكونات تســبب الحساســية لديك، حيث قد تحتوي ا¿طباق على مكونات تســبب الحساســية مثل المكســرات.
جميع ا¿ســعار بالريال القطري.

صغيرة أطباق 
مســتوحاة من أســواق طعام الشــوارع في شــمال وجنوب الهند

باالك باتي كي تشات (ن)
ســبانخ صغيــرة، رمــان، زبــادي، تمــر، صلصة تشــاتني بالتمــر الهندي

سموسة بابادي تشات (ن)
بطاطــس متبلــة بالتوابــل البنجابيــة، بــازالء خضــراء، خبــز بابــادم المقرمش،

زبــادي، نعنــاع، تمــر، صلصــة تشــاتني بالتمــر الهندي

(ن) شانداني شوك كي ألو تيكي 
بطاطــس ألــو تيكــي، زبــادي، فجــل صغيــر، نعنــاع، تمــر، صلصة تشــاتني بالتمــر الهندي

قريدس نادان مشوي
قريــدس متبــل، بصــل أبيــض، مزيــج توابل كيــرال، جوز الهند

مويلي اسقالوب 
محــار االســقالوب الطــازج المحمــر، صلصــة جــوز الهنــد، صلصــة الزنجبيل، رقائــق موز الجنة

دجاجة 65
دجاجــة متبلــة بتوابــل الجنــوب، فلفــل حــار، باشــادي بالمانجــو، خبز بابادم

أوتابام باللحــم البقري على طريقة كيراال
لحــم بقــري متبــل، بــان كيك ا¿رز، خردل وبهــارات جنوبية

كباب شــامي بلحم الماعز الصغير
لحــم ماعــز صغيــر، صلصــة النخاع، خبز شــور شــور باراتا

أباد جوشت حليم حيدر 
لحــم ضــأن مطهــو ببــطء، قمــح مكســر، خبز النان ببــذور البصل
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 ن - خيارات نباتية جامافار ا�طباق المميزة 

يرجى إبالغ النادل الخاص بك بأي مكونات تســبب الحساســية لديك، حيث قد تحتوي ا¿طباق على مكونات تســبب الحساســية مثل المكســرات.
جميع ا¿ســعار بالريال القطري.

تندور
دجــاج مشــوي علــى الفحم في أفران الطيــن التقليدية

(ن) بانير تيكا بانش فورون 
جبنــة قريــش تقليديــة مشــوية علــى الفحــم، مزيــج مــن خمســة توابــل التخليــل، حلبــة مجففة، لبن رائب

سبز ميوا سيخ (ن)
مزيــج مــن الفاصوليــا الفرنســية، بــازالء، جــزر، مكســرات مشــّكلة، زبيب، توابــل الكباب

تندوري ماالي بروكلي (ن)
بروكلــي، جبنــة كريمــي، هيــل، شــرائح اللوز، فونــدو البارميزان

تندوري كركند 
كركنــد ُمدخــن، توابــل عطريــة، لبن رائب

جينغا أجوايني 
قريــدس النمــر، لبــن رائــب، بــذور النانخة، الفول الســوداني، كزبرة تشــاتني

ماهي ماالي تيكا
ســمك هامــور محلــي، كريمــة غنيــة، براعــم الكزبرة، جبنــة كريمي

تكا تشيكن  تولسي 
قطــع الدجــاج، ريحــان حلو، فجــل مخلل، زبــادي بالكمون

قطع لحم الضأن تندوري
قطــع لحــم الضــأن، قرنفــل، لبــن رائــب، فلفل حار كشــميري، ســلطة الجزر

ران-إي-جامافار
ســاق الضــأن الهنــدي المطهيــة ببــطء فــي فــرن التنور مــع مزيج التوابــل المميزة

الملكي الكباب  طبق 
قطــع لحــم الضــأن تنــدوري، ماهــي ماالي تكا، تولســي تشــيكن تكا،

قريدس نادان مشــوي، مورغ ريشــمي ســيخ 

مورغ ريشمي سيخ
دجــاج مفــروم، كمــون ملكــي، ثوم، كزبــرة،  فلفل حلو



85

95

225

125

115

130

125

125

125

125

125

130

135

 ن - خيارات نباتية جامافار ا�طباق المميزة 

يرجى إبالغ النادل الخاص بك بأي مكونات تســبب الحساســية لديك، حيث قد تحتوي ا¿طباق على مكونات تســبب الحساســية مثل المكســرات.
جميع ا¿ســعار بالريال القطري.

أطباق رئيســية وبرياني

(ن) والسبانخ  بالهليون  كفتة 
ســبانخ صغيــرة، هليــون، دامبلنــغ بالجبنــة الكريمــي، صلصــة اللوز

غوتشي البابدار (ن)
فطــر كشــميري، فطــر بورشــيني، بــازالء خضــراء، حلبــة مجففــة، صلصــة طماطم طازجة

نيرولي ليال  كركند 
كركنــد عمانــي متبــل بتوابــل الجنــوب، حليــب جــوز الهنــد، بصل لؤلؤي، كال دوســا

ماباس قريدس 
جــوز الهنــد المتبــل بتوابــل الجنــوب، ورق الــكاري، طماطم

بالكاري كاليكوت  قاروص 
ســمك قــاروص محلــي، كركــم، بصــل، ثوم، تمر هنــدي من ماالبار

دجاج بالزبدة علــى طريقة دلهي القديمة
دجــاج مشــوي فــي فــرن طيني، صلصــة طماطم طازجــة، حلبة

مورغ ميتي ماالي
قطــع الدجــاج، حلبــة طازجــة، طماطــم، كاجــو، صلصة اللوز

لكناوي بهونا جوشت 
لحــم ضــأن، هيــل أخضــر، فلفل أســود، بصل مقلــي، زنجبيل

غوشت نالي نهاري
ســاق الضــأن المطبوخــة لمــدة 8 ســاعات، توابــل لكنــاو، ورد، زعفران، جــوزة الطيب، بصــل مقلي

دجاج تندوري وأرز بيالف
تنــدوري دجــاج كالســيك، زعفــران، رز، بيض، بصــل مقلي، كاجو

رامبوري مورغ دوم برياني
دجــاج متبــل، أرز بســمتي عطــري، توابــل مطحونــة علــى الطريقــة المنزليــة، مــاء الورد وكيورا

دوم نالي برياني
ســاق الضــأن المطهيــة ببــطء، أرز بســمتي طبقــات، زبادي، بصــل مقلي

جمبري برياني على طريقة ســاحل كونكان
جمبــري طبقــات مغلــق عليــه، أرز بســمتي معتــق، توابــل كونــكان المطحونة
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 ن - خيارات نباتية جامافار ا�طباق المميزة 

يرجى إبالغ النادل الخاص بك بأي مكونات تســبب الحساســية لديك، حيث قد تحتوي ا¿طباق على مكونات تســبب الحساســية مثل المكســرات.
جميع ا¿ســعار بالريال القطري.

ا®طبــاق الجانبية والخضروات
جميــع ا¿طبــاق الجانبيــة متاحــة كأطباق رئيســية مقابل 75 لريال القطري

جامافــار دال (ن) – عــدس أســود مطهو ببطء لمدة 24 ســاعة

دال تــادكا (ن) – ُمدخن علــى الفحم، عــدس أصفر مقلــي، زنجبيــل، طماطم
أرز بيالو (ن) – أرز بســمتي بالزعفران

ســاغ بانير (ن) – جبنــة قريش، ســبانخ، طماطــم، حلبــة، فلفل حار طازج
باينجــان بارتا (ن) – باذنجان ُمدخن، ثــوم وطماطــم مقلية

هينــج جيرا كي ألو (ن) – بطاطــس، حلتيت، كمون
بيندي ســينغادا (ن) – باميــة مقليــة بالقلي الســريع، كســتناء، بصــل، طماطم، كمون

ا²ضافية ا®طباق 
ا®رز ا®بيض (ن) – أرز بمســتى مطهــو علــى البــخار

ســبز طاوة بيالو (ن) – أرز بســمتي، خضروات موســمية، كمون
روتي – خبز القمــح الكامل

ميســي روتي – قمح كامــل، دقيق الحمــص، فلفل حــار، بصل، بــذور النانخة
النــان – خبز الدقيــق ا¿بيض، خبــز ســادة/بالثوم/بالزبدة حســب اختيارك

باراتا – قمح كامــل، طبقــات أو بالنعناع
كولشــا أو باراتا – بطاطس/بانير/جبنة حســب اختيارك

رومالي روتي – دقيــق أبيض، خبــز رقيــق، مخبوز في الووك
بياز ميرتشــي كي روتي – فلفل أخضــر حار، بصل

ســلطة الجرجير والجبنة الفيتا (ن)
(ن) بالخيار  الرايتا  سلطة 

ســلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة (ن)
ســلطة الرايتا با®فوكادو والرمان (ن)
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 ن - خيارات نباتية جامافار ا�طباق المميزة 

يرجى إبالغ النادل الخاص بك بأي مكونات تســبب الحساســية لديك، حيث قد تحتوي ا¿طباق على مكونات تســبب الحساســية مثل المكســرات.
جميع ا¿ســعار بالريال القطري.

ا®طفال قائمة 

تولسي تشــيكن تيكا مع أرز بسمتى على البخار
فخــذ دجــاج، ريحــان، زنجبيــل، لبــن رائب، أرز بســمتي طويــل الحبة، رايتا

الو تيكي شات (ن)
بطاطــا تيكــي، لبــن زبــادي ، فجــل صغيــر، تمــر هندي، صلصــة نعناع

مورج رشمي ســيخ وبسمتي بالزعفران  
دجــاج مفــروم، كمــون ملكــي، ثــوم، كزبــرة،  فلفــل حلو، أرز بســمتي طويــل الحبة


