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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

Varichon & Clerc Cuvee Privee, Charles De Saint-Ceran 
Blanc De Blancs, Brut, Seyssel AOP, France, NV

Edamame Bhel
Spiced edamame, puffed rice, gram hay, 
dates & tamarind chutney

Sauvion Domaine Du Cleray Chardonnay Val 
De Loire IGP, France, 2019

Tandoori Malai Broccoli
Broccoli, cream cheese, cardamom, 
almond slivers & parmesan fondue

Sauvion Rosé D'Anjou AOP, Loire, France, 2021

Chandni Chowk Ki Aloo Tikki
Potato tikki, yogurt, baby radish, mint, 
date & tamarind chutney

or

Dr. Loosen, "Dr. L", Riesling, Qualitätswein, 
Mosel, Germany, 2020

Bikaneri Paneer Tikka
Traditional charred cottage cheese, 
coriander & crushed chili

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

Montes Limited Selection, Pinot Noir, 
Aconcagua Costa DO, Chile, 2020

or

Palak Asparagus Kofta
Baby spinach, asparagus, cottage cheese 
dumpling & saffron almond sauce

Tormaresca Chardonnay Puglia, IGT,Italy, 2018

Served with dal tadka, bhindi singada,
jeera mutter pulao & assorted breads

Malibu

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

Irish Mist

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

or

Malibu

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

Irish Mist

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

Dr. Loosen Urziger Wurzgarten, Riesling Spatlese, 
Mosel, Germany, 2019

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

Trivento Reserve Syrah, Tupungato IG, 
Mendoza, Argentina, 2012 

Adraki Lamb Chops
Marinated lamb chops, white onion, fennel, 
ginger & carrot salad

Murari Valpolicella D.O.C, Veneto, Italy 2020

Dakshini Jheenga
Southern spiced prawns, coconut, 
peanut & curry leaf chutney

or

or

Tormaresca Chardonnay Puglia, IGT,Italy, 2018

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

Montes Limited Selection, Pinot Noir, 
Aconcagua Costa DO, Chile, 2020

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

Bodegas Campo Viejo, Reserva, Rioja DOCa, Spain 2010

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

Served with dal tadka, bhindi singada,
jeera mutter pulao & assorted breads
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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

Varichon & Clerc Cuvee Privee, Charles De Saint-Ceran 
Blanc De Blancs, Brut, Seyssel AOP, France, NV

Edamame Bhel
Spiced edamame, puffed rice, gram hay, 
dates & tamarind chutney

Oyster Bay Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 2021

Chandni Chowk Ki Aloo Tikki
Potato tikki, yogurt, baby radish, mint, 
date & tamarind chutney

Dr. Loosen, "Dr. L", Riesling, Qualitätswein, Mosel, Germany, 2020

Bikaneri Paneer Tikka
Traditional charred cottage cheese, 
coriander & crushed chili

Sauvion Domaine Du Cleray Chardonnay Val 
De Loire IGP, France, 2019

Tandoori Malai Broccoli
Broccoli, cream cheese, cardamom, 
almond slivers & parmesan fondue

Sauvion Rosé D'Anjou AOP, Loire, France, 2021

Palak Patte Ki Chaat
Baby spinach, pomegranate, 
yogurt & date-tamarind chutney

or

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

Montes Limited Selection, Pinot Noir, 
Aconcagua Costa DO, Chile, 2020

or

Palak Asparagus Kofta
Baby spinach, asparagus, cottage cheese 
dumpling & saffron almond sauce

Tormaresca Chardonnay Puglia, IGT,Italy, 2018

Served with Jamavar dal, saag paneer,
subz tawa pulao & assorted breads

Hennessey VS

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

or

Bottega Limoncello

Kulfi Tasting
variation of pistachio extra virgin olive oil, 
black & blueberry, Iranian saffron & reduced milk

Hennessey VS

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

or

Bottega Limoncello

Kulfi Tasting
variation of pistachio extra virgin olive oil, 
black & blueberry, Iranian saffron & reduced milk

Scallop Moilee
Hand dived seared scallops, coconut sauce, 
ginger relish & plantain crisps
Oyster Bay Sauvignon Blanc, Marlborough, 
New Zealand, 2021

Tormaresca Chardonnay Puglia, IGT,Italy, 2018

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

Dr. Loosen Urziger Wurzgarten, Riesling Spatlese, 
Mosel, Germany, 2019

Kid Goat Shami Kebab
Kid goat, bone marrow sauce & churchur paratha

Trivento Reserve Syrah, Tupungato IG, Mendoza, Argentina, 2012

Adraki Lamb Chops
Marinated lamb chops, white onion, fennel, 
ginger & carrot salad

or

Baron Philippe De Rothschild Mouton Cadet, 
Bordeaux AOP, France 2019

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

Dr. Loosen, "Dr. L", Riesling, Qualitätswein, 
Mosel, Germany, 2020

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

or

Bodegas Campo Viejo, Reserva, Rioja DOCa, Spain, 2010

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

Served with Jamavar dal, saag paneer,
subz tawa pulao & 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 االحتفالية (ن)
إضافة مزيج النبيذ الخاص بالساقي

185
175

بيل ادامامي 
ادامامــي بالتوابــل، أرز منتفــخ، غــرام دريــس،

تمــر و صلصــة تمــر هنــدي 
فاريشــون إيه كليرك كوفيه بريفيه، شــارل دو سانت-ســيران

فرنسا، إن.فيAOP،بالن دو بالن، بروت، ســيسيل 

ســافيون دومين دو كليري شــاردونيه فال دو
لوار آي.جي.بي، فرنســا، ٢٠١٩ 

بروكلي ماالي  تندوري 
بروكلــي، جبنــة كريمــي، هيــل،

لوزمقشــر، فونــدو البارميــزان 

أو

تشــاندني تشوك كي ألو تيكي
بطاطــا تيكــي، بــازالء بيضــاء متبلــة، زبــادي، 

تمــر هنــدي، صلصــة نعنــاع وتمــر 

لوار، فرنسا، AOP2021،سافيون روز دانجو

أو

د. لوزين، "د. ل."، ريســلنغ، كفاليكتســفاين،
موزيــل، ألمانيا، 2020 

بيكانيــري بانير تكا
جبنــة ماعــز مشــوية علــى الفحــم،

كزبــرة، مســحوق الفلفــل الحــار 

البابدار جوتشي 
فطــر كشــميري، بورشــيني، بــازالء خضــراء،

حلبــة جافــة، وصلصــة طماطــم طازجــة 

مونتيس، تشــكيلة محدودة، بينو نوار، أكونكاجوا كوســتا
،DO2020 ،شيلي

أو

إيطاليا، IGT2018،تورماريســكا شاردونيه بوليا،

اسباراجس باالك  كفتة 
ســبانخ صغيــرة، هليــون، دامبلنــغ جبنــة القريــش،

صلصــة الزعفــران واللــوز 

يُقــدم مــع دال تــادكا، بندي ســينجادا،
أرز بــوالو جيــرا موتــر، وتشــكيلة متنوعــة مــن الخــبز 

مالي راس  مانجو 
لــب مانجــو ألفونســو، تــوت أزرق،

مانجــو شــريكاند، تــوت أحمــر مجفــف 

ماليبو

أو

آيريش ميست

حلوى الجزر "المســلوقة بوشيه"
 بودنــج الجــزر الصغيــر، فســتق وســمن حيوانــي معتــق،

حليــب قليــل الدســم، جبنــة كريمــي

مالي راس  مانجو 
لــب مانجــو ألفونســو، تــوت أزرق،

مانجــو شــريكاند، تــوت أحمــر مجفــف 

ماليبو

آيريش ميست

حلوى الجزر "المســلوقة بوشيه"
 بودنــج الجــزر الصغيــر، فســتق وســمن حيوانــي معتــق،

حليــب قليــل الدســم، جبنــة كريمــي

قائمة االحتفالية
250
275

إضافة مزيج النبيذ الخاص بالساقي

د. لوزين أورزيغر فورتســجارتن، ريســلنغ شبيتليزا،
موزيــل، ألمانيا، 2019 

حليم جوشت  لكناوي 
خبــز النــان مــع بــذور البصل   لحــم ضــأن مطهــو ببــطء، قمــح مكســور،

تشوبس المب  أدراكي 
قطــع لحــم ضــأن متبلــة، بصــل أبيض،

شــمر، ســلطة جــزر وزنجبيــل 
تريفينتو ريســيرف سيرا، توبونجاتو

،IG2012 ،ميندوزا، ا�رجنتين

أو

موراري فالبولتشــيال دي.أو.ســي، فينيتو، إيطاليا، 2020

جينجا داكشيني 
قريــدس بالتوابــل الجنوبيــة، صلصــة
الفــول الســوداني مــع أوراق الــكاري 

أو

إيطاليا، IGT2018،تورماريســكا شاردونيه بوليا،

كباب  سيخ  مورج 
الثــوم، الكزبــرة، جبنة لحــم دجــاج مفــروم، كمــون،

مونتيس، تشــكيلة محدودة، بينو نوار، أكونكاجوا كوســتا
،DO2020 ،شيلي

أولد ديلهي باتر تشــيكن
دجــاج تنــدور مشــوي، كاجو،

طماطــم طازجــة، حلبــة 

أو

،DOCa2010 إسبانيا بوديغاس كامبو فييخو، ريســيرفا، ريوخا

كاليكات ســمك قاروص بالكاري
بصــل، ثــوم، ماالبــار تمــر هندي ســمك قــاروص المحلــي، كركــم،

يُقــدم مــع دال تــادكا، بندي ســينجادا،
أرز بــوالو جيــرا موتــر، وتشــكيلة متنوعــة مــن الخــبز 



 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 تذوق (ن)
200إضافة مزيج النبيذ الخاص بالساقي

250

بيل ادامامي 
ادامامــي بالتوابــل، أرز منتفــخ، غــرام دريــس،

تمــر و صلصــة تمــر هنــدي 
فاريشــون إيه كليرك كوفيه بريفيه، شــارل دو سانت-ســيران

فرنسا، إن.فيAOP،بالن دو بالن، بروت، ســيسيل 

أويســتر باي ســوفينيون بالن، مارلبورو، نيوزيلندا، 2021

تشــاندني تشوك كي ألو تيكي
بطاطــا تيكــي، بــازالء بيضــاء متبلــة، زبــادي، 

تمــر هنــدي، صلصــة نعنــاع وتمــر 

موزيل، ألمانيا، 2020 د. لوزين، "د. ل."، ريســلنغ، كفاليكتســفاين،

بيكانيــري بانير تكا
جبنــة ماعــز مشــوية علــى الفحــم،

كزبــرة، مســحوق الفلفــل الحــار 

ســافيون دومين دو كليري شــاردونيه فال دو
لوار آي.جي.بي، فرنســا، ٢٠١٩ 

بروكلي ماالي  تندوري 
بروكلــي، جبنــة كريمــي، هيــل،

لوزمقشــر، فونــدو البارميــزان 

شات كي  باتي  باالك 
ســبانخ صغيــرة، رمــان، لبــن وصلصــة تمــر هندي

لوار، فرنسا، AOP2021،سافيون روز دانجو

أو

البابدار جوتشي 
فطــر كشــميري، بورشــيني، بــازالء خضــراء،

حلبــة جافــة، وصلصــة طماطــم طازجــة 
مونتيس، تشــكيلة محدودة، بينو نوار، أكونكاجوا كوســتا

،DO2020 ،شيلي

أو

اسباراجس باالك  كفتة 
ســبانخ صغيــرة، هليــون، دامبلنــغ جبنــة القريــش،

صلصــة الزعفــران واللــوز 
إيطاليا، IGT2018،تورماريســكا شاردونيه بوليا،

يُقــدم مــع جامافــار دال، صــاج بانير،
ســابز تــاوا بــوالو، وتشــكيلة متنوعــة مــن الخــبز 

محشي جامون  جالب 
زعفــران، فســتق، ورقــة فضيــة دامبلينــج كعــك الحليــب المقلــي،

هينيسي في.إس

أو

بوتيغا ليمونشيلو

الكولفي أطباق 
تشــكيلة متنوعــة مــن الكولفــي بالفســتق وزيــت زيتــون بكــر ممتــاز،

حليــب قليــل الدسم  التــوت ا�زرق وا�ســود، زعفــران إيرانــي،

محشي جامون  جالب 
زعفــران، فســتق، ورقــة فضيــة دامبلينــج كعــك الحليــب المقلــي،

هينيسي في.إس

أو

بوتيغا ليمونشيلو

الكولفي أطباق 
تشــكيلة متنوعــة مــن الكولفــي بالفســتق وزيــت زيتــون بكــر ممتــاز،

حليــب قليــل الدسم  التــوت ا�زرق وا�ســود، زعفــران إيرانــي،

قائمة تذوق
250
325

إضافة مزيج النبيذ الخاص بالساقي

أويســتر باي ســوفينيون بالن، مارلبورو، نيوزيلندا،  2021

مويلي سكالوب 
ســكالوب محمــر مصطــاد باليــد،

صلصــة جــوز الهنــد، زنجبيــل ورقائــق المــوز 

إيطاليا، IGT2018،تورماريســكا شاردونيه بوليا،

كباب  سيخ  مورج 
لحــم دجــاج مفــروم، كمون،

الثــوم، الكزبــرة، جبنــة 

د. لوزين أورزيغر فورتســجارتن، ريســلنغ شبيتليزا،
موزيــل، ألمانيا، 2019 

الشامي الماعز  كباب 
لحــم ماعــز صغيــر، صلصــة نخــاع العظــام وخبــز تشارتشــار براتــا

ميندوزا، ا�رجنتين، IG2012،تريفينتو ريســيرف سيرا، توبونجاتو

تشوبس المب  أدراكي 
قطــع لحــم ضــأن متبلــة، بصــل أبيض،

شــمر، ســلطة جــزر وزنجبيــل 

أو

تيكا ماهي  تندوري 
ســمك هامورمحلــي، فلفــل أحمــر حــار كاشــميري،

لبــن رائــب، أفــوكادو، صلصــة النعنــاع 
بارون فيليب دو روثشســلد موتون كاديه، بوردو

،AOP2019 ،فرنسا

د. لوزين، "د. ل."، ريســلنغ، كفاليكتســفاين،
موزيــل، ألمانيا، 2020 

كورما مورغ  اوادي 
قطــع الدجــاج، بصــل مقلي،

صلصــة اللبــن والكاجــو، مــاء الكيــورا 

أو

نيرولي لوبستر  ليال 
قريــدس عمانــي بالتوابــل الجنوبيــة،

حليــب جــوز الهنــد، بصــل لؤلــؤي، كال دوســا 

إسبانيا، DOCa2010،بوديغاس كامبو فييخو، ريســيرفا، ريوخا

يُقــدم مــع جامافــار دال، صــاج بانير،
ســابز تــاوا بــوالو، وتشــكيلة متنوعــة مــن الخــبز 


