
 
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 Desserts Gluten NutDairy SeafoodV - Vegetarian

Desserts

Kulfi Tasting
variation of pistachio & traditional malai kulfi 

40

Mango Rasmalai
alphonso mango pulp, blueberry, mango shrikand & dehydrated raspberry

50

Bharwan Gulab Jamun
fried milk cake dumpling, saffron, pistachio & silver leaf

50

‘Poached’ Carrot Halwa
young carrot pudding, aged ghee & pistachio, reduced milk & cream cheese

40

Tian of Saffron Jalebi
reduced milk bed, Bengal gram twisty, almond slivers & pistachio crumble

40

Burnt Mango Tart
charred tart, alphonso mango puree, pistachio & mango sorbet

40

40Fresh Fruit Platter
seasonal sliced fresh fruit platter

Selection of Ice Creams & Sorbet
kindly ask your server for choice of ice creams

40



 

All Prices are in Qatari Riyals. 

Signature Jamavar Beverages

Tea
40Masala Chai

40‘TWG’ Loose Leaf Tea
Royal Darjeeling, Weekend in Bombay,
1837 Green Tea 

Coffee
40Saffron Cappuccino

35Americano / Espresso /
Cappuccino / Café Latte 

Dessert Wines Glass

45Taylor’s Late White Port, 
Porto DOP, Portugal, NV

45Taylor’s Late Bottled Vintage, 
Porto DOP, Portugal, 2011

45Taylor's 10-Year-Old Tawny, Porto DOP, 
Portugal, NV

45M. Chapoutier Domaine De Bila-Haut 
Banyuls AOP, Languedoc-Roussillon, 
France, 2018

35Tsantali, Mavrodaphne of Patras PDO, 
Peloponnese, Greece, 2017

35Torres Floralis Moscatel Oro, 
Catalunya DO, Spain, 2018

60Château Lafaurie Peyraguey, 
Sauternes AOP, Bordeaux, France, 2006

Cognac
65Hennessy VS

120Hennessy VSOP

250Hennessy XO

Brandy
45Torres 10 YO old Spain

Calvados
50Slyvian Calvados

Grappa

45Gianduia, Limoncino 
Di Grappa

45Pronol, Morbida

45Aldo Bottega

55Antinori, Tignanello

Liqueur
40Baileys Irish Cream

40Sambuca

40Drambuie
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 ن - خيارات نباتية جامافار الحلويات 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.

الحلويات

أطباق الكولفي
تشكيلة من الفستق والماالي كولفي التقليدية

مانجو راس مالي
لب مانجو ألفونسو، توت أزرق، مانجو شريكاند، توت أحمر مجفف

جالب جامون محشي
دامبلينج كعك الحليب المقلي، زعفران، فستق، ورقة فضية

حلوى الجزر "المسلوقة بوشيه"
بودنج الجزر الصغير، فستق وسمن حيواني معتق، حليب قليل الدسم، جبنة كريمي

تيان جاليبي بالزعفران
بيدا الحليب قليل الدسم، حمص بنغالي، شرائح اللوز، فتات الفستق

تارت المانجو المحروقة
تارت محروقة، بيوريه مانجو ألفونسو، فستق، سوربيه المانجو

طبق الفواكه الطازجة
طبق من شرائح الفواكه الموسمية الطازجة

تشكيلة ا�يس كريم والسوربيه
يُرجى سؤال النادل عن االختيارات المتاحة
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جميع ا�ســعار بالريال القطري.
 جامافار المشروبات المميزة

الشاي
شاي مساال

سائب TWG شاي
رويال دارجلينغ، ويكإند إن بومباي،

شاي 1837 ا�خضر

القهوة
كابتشينو بالزعفران

أمريكامو / إسبريسو /
كابتشينو / كافيه التيه

الكأسالنبيذ الحلو

تايلورز ليت وايت بورت،
بورتو دي.أو.بي، البرتغال، إن في 

تايلورز ليت بوتلد فينتيدج،
بورتو دي.أو.بي، البرتغال، 2011 

تايلورز 10 سنوات تاوني،
بورتو دي.أو.بي، البرتغال، إن.في 

إم. شابوتييه دومين دو بيال-أوت بانيولز
إيه.أو.بي، لنغدوك 

روسيون، فرنسا، 2018

تسانتالي، مافرودافني أوف باتراس
بي.دي.أو، بيلوبونيز، اليونان، 2017  

توريس فلوراليس موسكاتيل
أورو، كتالونيا دي.أو، إسبانيا، 2018 

شاتو الفوري بيراجيه، سوتيرن
إيه.أو.بي، بوردو، فرنسا، 2006 

الكونياك
هينيسي في.إس

هينيسي في.إس.أو.بي

هينيسي إكس.أو

البراندي
توريس 10 سنوات، إسبانيا

الكالفادوس
سيلفان كالفادوس

الجرابا

جاندويا، ليمونشينو
دي جرابا 

برونول، موربيدا

ألدو بوتيغا

أنتينوري، تينيانيلو

الليكير
بايليز آيريش كريم

سامبوكا

درمبوي


