
Please speak to your server for allergens information. Dishes may contain traces of allergens/nuts despite our persistent efforts.
Tasting Menus cannot be paired with other menus. All Prices are in Qatari Riyals. 

Jamavar Signature Dishes Gluten NutDairy SeafoodV - Vegetarian

Ramadan Iftar Set Menu

On The Table
Seasonal cut fruits, dates, nuts & Jamavar signature mocktails

Starters
Burrha Boti Kebab

Chargrilled lamb morsels, cloves, Kashmiri chili & hung yogurt

Murg Seekh Kebab
Chicken mince, royal cumin, garlic, coriander & cheese

Main Course

Dessert

Date Pudding
Madjoul date, sticky caramel sauce & date kulfi

QAR 195 per person

Tulsi Chicken Tikka
Chicken morsels, sweet basil, pickled radish & cumin yoghurt

Tandoori Mahi Tikka
Local hamour, Kashmiri chili, hung curd, avocado & mint chutney

Gosht Nalli Nihari
8hrs stewed lamb shank, Lucknowi spices, rose, 

saffron, mace & fried onions

Old Delhi Butter Chicken
Tandoor roasted chicken, cashew, fresh tomato & fenugreek

Gobhi Mutter
Home-style slow cooked, cauliflower and peas, tomato & ginger

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

Accompanied with assorted breads



 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.

قائمة إفطار رمضان المحددة

بورجا بوتي كباب
قطع لحم الضأن المشوية على الفحم، قرنفل، فلفل حار كشميري، لبن رائب

مورغ سيخ كباب
دجاج مفروم، كمون ملكي، ثوم، كزبرة، جبنة

ا�طباق الرئيسية

الحلويات

بودينغ التمر
تمر المجدول، صلصة الكراميل الدبقة، تمر كلفي

دجاج تولسي تكا
قطع الدجاج، ريحان حلو، فجل مخلل، زبادي بالكمون

تندوري ماهي تكا
سمك هامور محلي، فلفل حار كشميري، لبن رائب، أفوكادو، تشاتني النعناع

غوبي ماتر
 مطهو ببطء على الطريقة المنزلية،

قرنبيط وبازالء، طماطم وزنجبيل

تُقدم مع تشكيلة متنوعة من الخبز

قطع الفواكه الموسمية، تمر، مكسرات، موكتيالت جامافار المميزة
على الطاولة

المقبالت

غوشت نلي نهاري
لحم ساق الضأن المطهي لمدة 8 ساعات، توابل لكناو،

ورد، زعفران، جوزة الطيب، بصل مقلي 

دجاج بالزبدة على طريقة دلهي القديمة
دجاج تندوري مشوي، كاجو، طماطم طازجة، حلبة

رامبوري مرغ دوم برياني
دجاج متبل، أرز بسمتي عطري، توابل مطحونة، زيت كيورا، ماء الورد

١٩٥ ر.ق للشخص الواحد 


