
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

Tamer Hindi | Himalayan Ananas | Laban

Royal Kebabs

Dessert

Um Ali

QAR 595 | 4 Adults & 2 Children

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

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

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

Cold Mezze (V)
Hummus, moutabel, tabbouleh, rocca salad & pita bread

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

Kacche Gosht Ki Biryani
Hyderabadi special lamb biryani, royal cumin seed, mint & saffron

Margarita Pizza (V)
Extra virgin olive oil, mozzarella, tomato & basil

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

Accompanied with butter naan I mixed vegetable raita | mint chutney

Kid Goat Shami Kebab
Kid goat & bone marrow sauce

Royal Family Box



 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.

إفطار العائلة الملكي

تمر هندي | أناناس الهيمااليا | لبن  

الكباب الملكي

الحلويات

أم علي

٥٩٥ ر.ق | 4 أشخاص بالغين وطفلين 

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

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

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

مزات باردة (ن)
حمص، متبل، تبولة، سلطة جرجير، خبز البيتا

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

كاتشي غوشت كي برياني
برياني لحم الضأن المميز على طريقة حيدر أباد، بذور الكمون الملكي، نعناع، زعفران

بيتزا مارغريتا (ن)
زيت زيتون بكر ممتاز، جبنة موزاريال، طماطم، ريحان

بروان جوالب جامون
دامبلنغ الكعك المقلي بالحليب، زعفران، فستق، ورقة فضة

تُقدم مع خبز النان بالزبدة | سلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة | تشاتني بالنعناع

كباب شامي بلحم الماعز الصغير
لحم ماعز صغير مع صلصة النخاع   



Royal Celebration Box

Tamer Hindi | Himalayan Ananas | Laban

Starter

Dessert

QAR 395 | 2 Adults & 2 Children

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

Accompanied with butter naan I mixed vegetable raita | mint chutney

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

Main Course

Awadhi Murg Korma
Chicken morsels, fried onions, yoghurt, cashew sauce & kewda water

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

Kacche Gosht Ki Biryani
Hyderabadi special lamb biryani, royal cumin seed, mint & saffron

Badami Halwa Tart
Roasted almond, pure ghee, reduced milk & home-baked

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

Kid Goat Shami Kebab
Kid goat & bone marrow sauce

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



 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.

إفطار االحتفال الملكي

المقبالت

الحلويات

٣٩٥ ر.ق | شخصين بالغين وطفلين 

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

يُقدم مع خبز النان بالزبدة | سلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة| تشاتني بالنعناع

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

ا¡طباق الرئيسية
قورمة الدجاج على الطريقة ا¡وادية

قطع الدجاج، بصل مقلي، زبادي، صلصة الكاجو، ماء كيورا

جامافار دال (ن)
عدس أسود مطهو ببطء لمدة 24 ساعة

كاتشي غوشت كي برياني
برياني لحم الضأن المميز على طريقة حيدر أباد، بذور الكمون الملكي، نعناع، زعفران

تارت حلوى بادامي
لوز محمص، سمن حيواني صافي، حليب قليل الدسم، مخبوز على الطريقة المنزلية

مانجو رسماالي
لب مانجو ألفونسو، توت أزرق، شريكاند المانجو، توت أحمر مجفف

تمر هندي | أناناس الهيمااليا | لبن  

كباب شامي بلحم الماعز الصغير
لحم ماعز صغير مع صلصة النخاع   



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

Standard Box 1

Tamer Hindi | Laban

Choice of Biryani
(Choose 1)

Dessert

QAR 80 | 1 Adult

Accompanied with mixed vegetable raita

Badami Halwa Tart
Roasted almond, pure ghee, reduced milk & home-baked

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

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

or

Kacche Gosht Ki Biryani
Hyderabadi special lamb biryani, royal cumin seed, mint & saffron

or

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

or

or



 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.

إفطار ستاندرد 1

تمر هندي | لبن  

اختيارك من البرياني
(اختر طبق واحد)

الحلويات

٨٠ ر.ق | شخص بالغ 

يُقدم مع سلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة

تارت حلوى بادامي
لوز محمص، سمن حيواني صافي، حليب قليل الدسم، مخبوز على الطريقة المنزلية

مانجو رسماالي
لب مانجو ألفونسو، توت أزرق، شريكاند المنجو، توت أحمر مجفف

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

أو

كاتشي غوشت كي برياني
برياني لحم الضأن المميز على طريقة حيدر أباد، بذور الكمون الملكي، نعناع، زعفران

جمبري برياني على طريقة ساحل كونكان
جمبري، قدر مغلق ومتعدد الطبقات، أرز بسمتي معتق، توابل كونكان المطحونة

أو

أو



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

Standard Box 2

Tamer Hindi | Laban

Choice of Curry
(Choose 1)

Dessert

QAR 90 | 1 Adult

Choice of 
Steamed white rice or Butter Naan

Badami Halwa Tart
Roasted almond, pure ghee, reduced milk & home-baked

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

or

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

oror

or

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

Calicut Hamour Curry 
Local hamour, turmeric, onion, garlic & Malabar tamarind



 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.

إفطار ستاندرد 2

اختيارك من الكاري
(اختر طبق واحد)

الحلويات

اختيارك من
أرز أبيض مطهو على البخار أو خبز النان

تارت حلوى بادامي
لوز محمص، سمن حيواني صافي، حليب قليل الدسم، مخبوز على الطريقة المنزلية

مانجو رسماالي
لب مانجو ألفونسو، توت أزرق، شريكاند المنجو، توت أحمر مجفف

أو

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

أو

جوشت نلي نهاري
لحم ساق الضأن المطهو لمدة 8 ساعات، توابل لكناو، ورد، زعفران، جوزة الطيب، بصل مقلي

سمك هامور بالكاري على طريقة كاليكوت  
سمك هامور محلي، كركم، بصل، ثوم، تمر هندي من ماالبار

تمر هندي | لبن  

أو

٩٠ ر.ق | شخص بالغ 



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

Executive Box 1

Tamer Hindi | Himalayan Ananas | Laban

Dessert

QAR 115 | 1 Adult

Badami Halwa Tart
Roasted almond, pure ghee, reduced milk & home-baked

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

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

Awadhi Murg Korma
Chicken morsels, fried onions, yoghurt, cashew sauce & kewda water

Kacche Gosht Ki Biryani
Hyderabadi special lamb biryani, royal cumin seed, mint & saffron

Accompanied with butter naan I mixed vegetable raita | mint chutney



 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.

إفطار إكسيكتيف ١

تمر هندي | أناناس الهيمااليا | لبن 

الحلويات

تارت حلوى بادامي
لوز محمص، سمن حيواني صافي، حليب قليل الدسم، مخبوز على الطريقة المنزلية

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

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

قورمة الدجاج على الطريقة ا¡وادية
قطع الدجاج، بصل مقلي، زبادي، صلصة الكاجو، ماء كيورا

كاتشي غوشت كي برياني
برياني لحم الضأن المميز على طريقة حيدر أباد، بذور الكمون الملكي، نعناع، زعفران

يُقدم مع خبز النان بالزبدة | سلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة | تشاتني بالنعناع

١١٥ ر.ق | شخص بالغ 



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

Executive Box 2

Tamer Hindi | Himalayan Ananas | Laban

Dessert

Badami Halwa Tart
Roasted almond, pure ghee, reduced milk & home-baked

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

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

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

Accompanied with butter naan I mixed vegetable raita | mint chutney

Kid Goat Shami Kebab
Kid goat & bone marrow sauce

QAR 115 | 1 Adult



 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.

إفطار إكسيكتيف 2

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

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

يُقدم مع خبز النان بالزبدة | سلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة | تشاتني بالنعناع

تمر هندي | أناناس الهيمااليا | لبن 

كباب شامي بلحم الماعز الصغير
لحم ماعز صغير مع صلصة النخاع  

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

الحلويات

تارت حلوى بادامي
لوز محمص، سمن حيواني صافي، حليب قليل الدسم، مخبوز على الطريقة المنزلية

١١٥ ر.ق | شخص بالغ 



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

Executive Box 3

Tamer Hindi | Himalayan Ananas | Laban

Dessert

Badami Halwa Tart
Roasted almond, pure ghee, reduced milk & home-baked

Lucknowi Gosht Haleem 
Slow-cooked lamb, broken wheat & onion seed naan

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

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

Accompanied with butter naan I mixed vegetable raita | mint chutney

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

QAR 115 | 1 Adult



 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.

إفطار إكسيكتيف 3

غوشت حليم على طريقة لكناوي
لحم الضأن المطهو ببطء، قمح مكسور، خبز النان ببذور البصل

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

جمبري برياني على طريقة ساحل كونكان
جمبري، قدر مغلق ومتعدد الطبقات، أرز بسمتي معتق، توابل كونكان المطحونة

يُقدم مع خبز النان بالزبدة | سلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة | تشاتني بالنعناع

تمر هندي | أناناس الهيمااليا | لبن 

الحلويات

تارت حلوى بادامي
لوز محمص، سمن حيواني صافي، حليب قليل الدسم، مخبوز على الطريقة المنزلية

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

١١٥ ر.ق | شخص بالغ 



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

Executive Box 4

Tamer Hindi | Himalayan Ananas | Laban

Dessert

Badami Halwa Tart
Roasted almond, pure ghee, reduced milk & home-baked

Accompanied with butter naan I mixed vegetable raita | mint chutney

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

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

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

Kid Goat Shami Kebab
Kid goat & bone marrow sauce

QAR 115 | 1 Adult



 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.

إفطار إكسيكتيف 4

يُقدم مع خبز النان بالزبدة | سلطة الرايتا بالخضروات المشّكلة | تشاتني بالنعناع

جامافار دال (ن)
عدس أسود مطهو ببطء لمدة 24 ساعة

تمر هندي | أناناس الهيمااليا | لبن 

الحلويات

تارت حلوى بادامي
لوز محمص، سمن حيواني صافي، حليب قليل الدسم، مخبوز على الطريقة المنزلية

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

كباب شامي بلحم الماعز الصغير
لحم ماعز صغير مع صلصة النخاع  

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

١١٥ ر.ق | شخص بالغ 



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

Biryani Handi
(By Portions)

Choice of: 
Chicken, lamb or shrimps

QAR 249 | Standard, 4 People

QAR 499 | Deluxe, 8 People

QAR 599 | Premium, 10 People

برياني هاندي
(بالحصة)

اختيارك من:
الدجاج، لحم الضأن، أو الجمبري

٢٤٩ ر.ق | عادي، 4 أشخاص 

٤٩٩ ر.ق | ديلوكس، 8 أشخاص 

٥٩٩ ر.ق | بريميوم، 10 أشخاص


