
شاي علي                                                                     60              ٧٥
آيس  مع  يقدم  الدافئ  التمر  بودنينغ  مع  هندي  شاي 

كريم أم علي مع قطع تمر

كولفي فالوده                                                       60
من  خاٍل  المكرمل  بالحليب  هندي  كريم  آيس 
الريحان  بذور  مع   ا�رز  شعيرية  مع  يقدم  البيض 

وشراب الورد

إختيار تالثة أنواع من ا�يس كريم
   (إختيارك من تالثة أنواع من ا�يس كريم)        60     
نكهة الورد أو شوكوالتة بجوز الهند أو الجوز، صوص 

التشيزكيك والمانجا والفواكه أو صوص الفراولة

شوكو موسا  
سمبوسة الشكوالتة مع آيس كريم الورد وكيكة 

الماالي 

جاليبى رابدي                                                          ٦٠
زالبية هندية مقرمشة بنكهة الهيل

خير جامون                                                      ٦٠ 
بطبقة  المغطاة  المقمرة  جامون  الجالب  حلوى 

من اللوز المحلى

أميزينغ راسمالي                                                  ٦٠
خليط مانجا راسماالي، مانجا طازجة ونعناع الطازج 

مع باسندي جوز الهند والكاكاو الداكن

شاي ِكتلي بالهيل ٣٥      
المذاق الهندي ال يكتمل إال بوجود كوٍب من الشاي .  وفي شوارع الهند 
توجد عربات يباع فيها الشاي في كل ركن حتى في محطات القطار 
ومحطات الباصات ليحظى الكل بفرصة االستمتاع بكوبه المفضل 

في أي وقت.
 

استمتع بالمشروب الهندي ا�صيل مع بسكوت الهيل أو نان خاتاي

� راسوي من  ڤينيت، نعتقد بأن الحياة ال تكتمل 
من غير أطباق الحلو، وأنه ال توجد أوقات أسعد من 
الحلو. أطباق  ا¥خرين بوجود  التي نقضيها مع  تلك 

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

(٣٦٢ سعرة)

(٤٤٠ سعرة)

(٤١٧ سعرة)

(٢٩٤ سعرة)
(٥٨٩ سعرة)

(٢٧٥ سعرة)

(٣٥٠ سعرة)



At Rasoi by Vineet, we're of the mindset that 
life's not worth living without dessert and there 
is no better way to bring people together than 
                            with desserts!

CHOCOMOSA (362 cal.)                 
Chocolate samosas, homemade rose petal 
ice cream, malai cake

JALEBI RABDI (440 cal.)               
Thick caramelised milk flavoured with 
cardamom, golden crisp jalebis

KHEER JAMUN  (417 cal.)             
Torched Gulab jamuns dunked in 
warm almond rice pudding, almond 
chikki

AAMAZING RASMALAI  (294 cal.)   60
Mango Rasmalai, fresh mango-mint, coconut-
dark cocoa basundi

CHAI ALI (350 cal.)                       60
Indian tea and Arabic dates warm pudding, 
Umm Ali ice cream, date drizzle

KULFI-FALOODA (275 cal.)           60
Caramelised milk, egg free Indian ice 
cream served with rice noodles, basil seeds 
and rose syrup

SELECTION OF ICE CREAMS 
AND SORBETS (589 cal.) 
(Any 3 scoops)                        60

Rose petal, choco-coconut, walnut, 
cheesecake
Mango-passion fruit sorbet; strawberry 
sorbet

Cardamom Chai Kettli… 35
Meals in India are incomplete without chai. In 
India, tiny carts pepper the cities, selling chai at 
every street corner, train station and bus station: 
giving everyone the chance to indulge any time 
                             of the day.

Enjoy THE drink of India with cardamom 
                cookies or Naan Khatai.

60

60

75

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


