
نوفا صغير                                                                                                      ١٢ 

نوفا كبير                                                                                                        ٢٠

أكوا بانا صغير                                                                                                ٢٠

أكوا بانا كبير                                                                                                ٣٦  

سان بيليغرينوالفوارة، صغير                                                                   ٢٠

سان بيليغرينو الفوارة، كبير                                                                  ٣٦

قهوة راسوي بالزعفران                                            ٤٥

قهوة عربية                                                                     ٤٥

كافيه التيه                                                                      ٢٢

كابوتشينو                                                                        ٢٢

إسبريسو                                                                         ١٨

 دبل إسبرسو                                                                 ٢٢              

ليموناضة بومباي                                                   ٣٥
ليموناضة ملح الزنجبيل والكزبرة الخشن على الثلج 

مجروش

ِسب موهيتو                                                             ٣٥
عصير تفاح مضغوط وعصير الليمون وحامض 

الليمون وصودا وأوراق نعناع

بپنك پرفيكشن                                                         ٣٥ 
فراولة مخلوطة مع بطيخ وبرتقال وحامض الليمون

آناركا�                                                                         ٣٠
عصير وحبيبات الرمان وعصير حامض الليمون 

وشراب حامض الليمون وفوار حامض الليمون وملح 
خشن

شاي الورد                                                                  ٣٥
شاي الياسمين ا¥خضر المثلج وماء ورد وبتالت ورد

كيراالن بريز                                                                  ٤٠
مذاق استوائي من ا¥ناناس وجوز الهند مع قليل من 

الشوكوالتة المخلوطة مع الحليب مغطاة 
بآيسكريم جوز الهند

قهوة التمر                                                              ٤٠
ميلك شيك بالقهوة المحمصة والتمر المبرد 
بعبق الهيل ا¥خضر. يحضر نباتًيا بحليب اللوز أو 

الصويا.

راسوي را�                                                                 ٤٠
خالصة الورد مع الزبادي وأعواد الفانيليا وآيسكريم 

زبادي مزّين ببتالت الورد  

مانجو السي                                                            ٣٥
خليط فاكهة ا½مبراطور مع لُب المانجا مع الزبادي 

والمزّين باللفستق 

السي حلو أو مالح                                                  ٣٠
لبن سادة طبيعي ُمحلى أو مملح

مشروبات غازية                                                        ١٤
بيبسي\بيبسي دايت، سفن أب\سفن أب دايت،

الطاقة     مشروبات 
ريد بُل   ٢٨                       هولستن  ٢٢  

بدوايز ر ٢٥                  

مياه قهوة

ا¥سعار أعاله ال تشمل قيمة الضريبة المضافة ٥%  يرجى إعالم النادل إن كنت 
تعاني من أية حساسية

(١٤٠ سعرة)

(١٦ سعرة)

(٠ سعرة)

(٠ سعرة)

(٠ سعرة)

(٠ سعرة)

(٠ سعرة)

(٠ سعرة) (١٦ سعرة)



BOMBAY LEMONADE        35
Ginger and rock salt chunk, sprite

SEB MOJITO                             35
Pressed apple juice, lemon–lime juice, club soda, 
mint leaves

PINK PERFECTION                    35
Freshly blended strawberries, watermelon, 
oranges, lime

ANARKALI                         35
Pomegranate juice and kernels, fresh lime juice, 
limeade, soda water

ICED TEA                          35
Iced black tea with peach flavour and fennel dust

KERALAN BREEZE                    40
Tropical taste of pineapple, coconut shaken with 
milk and topped with coconut ice cream

COFFEE DATE               
A roasted coffee and date chilled creamy 
milkshake aromatised with green cardamoms. 
Made vegan with almond milk 

RASOI  RAANI                
Rose reduction blend with yoghurt and vanilla 
pods, yoghurt ice cream, fresh rose petal garnish

MANGO LASSI                
Emperor fruit -Mango pulp blended with 
yoghurt, pistachio slivers

SWEET OR SALTED LASSI   
Plain natural yoghurt lassi with salt or sugar

SOFT DRINKS                
Pepsi/Diet Pepsi/Seven up/Diet Seven up

ENERGY & MALT DRINKS 

COFFEES
Rasoi Zafran Coffee (140 cal.)                  
Arabic Coffee                            
Café Latte                                
Cappuccino                              
Espresso                                  
Double Espresso      

Red Bull  28 Holsten   22

WATER

Nova Still, small (0 cal.) 12

Nova Still, large (0 cal.) 20

Acqua Panna Still, small (0 cal.) 20

Acqua Panna Still, large (0 cal.) 36

San Pellegrino Sparkling, small (0 cal.) 20

San Pellegrino Sparkling, large (0 cal.) 36 

Above prices do not include a VAT of %5. In case of any allergy or food 
                    intolerance please inform your waiter

45
45
22
22
18
22

40

40

35

14

30

Budweiser  25


