
MENU

OUR BRANCHES
JUMEIRAH PLAZA

MALL OF THE EMIRATES
MIRDIF CITY CENTRE
AL GHURAIR CENTRE

To Place an Order
800 NAWAB
800 6 2 9 2 2

For Catering
Call or Whatsapp 

+971 50 3689310   

ROOMALI FATOUSH 
SALAD    

SALADS

سلطة فتوش رومالي

TABULEH SALAD سلطة  تبو لة

16

GARDEN SALADسلطة   هديقة

16

16

SOUPS
TOMATO SHORBA شوربة طماطم

شور بة دجا ج

LENTIL DAL SHORBA 18

MUTTON SHORBA 26

شو ربة عدس

شور بة لحم الضأ ن

A delicious soup of toma-
toes, cumin & fresh green 
coriander garnished with 
croutons 

18

CHICKEN SHORBA

 شوربة العدس مع مزيج
من التوابل الهندية

Lentil soup with a blend of 
indian spices

Chicken �avoured soup boiled 
with onions, indian herbs, and 
spices

 الحساء اللذيذ من
 الطماطم والكمون

 والكزبرة الخضراء
 الطازجة المزينة بالخبز

المحمص

Mutton broth simmered 
overnight on slow �re 
garnished with succulent 
mutton chunks

 لحم الضأن و المرق على 
 نار بطيئة مزينة مع قطع

لحم الضأن النضرة

 حساء نكهة الدجاج 
 المغلي مع البصل
 وا�عشاب الهندية

والتوابل

24

Fattoush salad 
topped with 
toasted indian 
bread

 سلطة فاتوس، مزينة
 أعالها حمصو الخبز،

خبز هندي

INDIAN STREET FOOD

PANI PURI [ 6 PC ] 

DAHI PURI 

BHEL PURI 

CHICKEN KATHI ROLL

باني  بوري

بابدي شات

دجاج كاتحي رول

بحىل بوري

15

20

15

15

15

VEG SAMOSA [1 PC] 5سامبوسا

دهي بوري

Wafer thin balls  �lled with a 
mixture of �avored water, 
tamarind chutney, chili, 
chaat masala and potato .

 ويفر كرات رقيقة ومليئة
 خليط من المياه بنكهة، التمر

الهندي، الفلفل الحار، تشات
 ماساال، البطاطس، البصل أو

الحمص

 تريانغوالر فالكي  بشكل
 هرم ، حلويات ،بطاطا ،

البازال الخضراء

 وجبة خفيفة شعبية من
 مومباي المصنوعة من

 ا�رز المنتفخ، الصلصة
 الطماطم، والبصل

والطماطم

 ويفر كرات رقيقة
 ومليئة بالزبادي، ماساال،

 البطاطس، البصل أو
الحمص

 أقراص المعجنات
 المقلية،  مع البطاطا

 المهروسة، و اللبن الرائب،
 عجينة التمر الهندي الحلو
والحامض، رش مع ماساال

Triangular �aky pyramid 
shaped pastry stu�ed with 
seasoned steamed potato and 
grean peas

Succulent pieces of tandoori 
chicken and grilled vegetable, 
drizzled with yougurt sauce  
and wrapped in roomali roti

A popular snack from mumbai 
made from pu�ed rice, tangy 
chutney, onions and tomatoes

Wafer thin balls and �lled 
with yogurt, chaat masala 
and potato

 قطع نضرة من الدجاج
 التندوري والخضروات

 المشوية، رذاذ مع صلصة
 الزبادي مغطى، من

الداخل، رومالي، روتي

PAPDI CHAAT 

Fried pastry disks, topped 
with mashed potato, 
beaten curd  , sweet and 
sour tamrind paste, and 
sprinkled with chat masala

VEG STARTERS

GRILLED MUSH-
ROOM [10 PC]

TANDOORI PANEEER 
TIKKA [6 PC] 

VEG SEEKH KEBAB 
[4 PC] 

ONION BHAJJI PLAT-
TER

MASALA FRENCH 
FRIES

فطر  مشوي

 تندوري  بانير تيكا

سيخ كباب

ماساال فرينج فريض 

 بصل مقلي

34

22

28

34

38

VEG GARLIC BALLS 
[8 PCS]

VEG PLATTER [10 
PCS]

CHILLI PANEER DRY 

كرات الثوم

طبق النباتي

38بانيير الفلفل الحار 

45

28

FRENCH FRIES 15عا دي فرينج فريض

Cubes of fresh cottage 
cheese marinated in mild 
spices and grilled

An assorted selection of 
our starters

Deep fried vegetable 
dumplings tossed with 
chopped garlic and chilli 
paste

Fresh french fries tossed 
with dry spices

Seasoned onion rings 
covered in batter and fried

Minced mixed vegetables, 
blended with fresh herbs, 
chaat masala, green chilies , 
skewered and chargrilled

 لخضروات المختلطة
 مفروم، المخلوطة مع

 ا�عشاب الطازجة، تشات
 ماساال، الفلفل الحار ا�خضر،

سكيويرد و تشارجريلد

 بطاطس مقلية طازجة
مقشدة بالتوابل الجافة

 زالبية ، قطع ، ثوم، ،
الفلفل

 بخور، حلقات ، إلى داخل،
خليط ، مقلي

 مجموعة متنوعة من
المقبالت اللذيذة

 مكعبات الجبن المنزلية
 الطازجة منقع في التوابل

خفيفة ومشوية



NONVEG STARTERS

لحم  الضأن  سيخ  أضانة

ماالي تيكة  الدجاج

 تيكة دجاج مع اعشاب
بال ليمون

 دخاخ تيكة  الخاض
 نواب

 تيكة  دجاج مع
 زافراني

MUTTON SEEKH KEBAB

LEMON GRASS CHICKEN 
TIKKA

MALAI CHICKEN TIKKA

CHICKEN SEEKH KEBAB

MURG ZAFFRANI TIKKA

36

36

36

42

36

36

 سيخ   كباب دجاج

دجاج  تندوري

 ا�جنحة   الفلفل

38

A regional twist to refresh the old 
classic 

Minced mutton, mixed with fresh 
coriander, mint, ginger root, 
onion, subtle spices, skewered 
and grilled

Chicken �avoured with sa�ron 
and grilled

Boneless chunks of chicken 
marinated in yoghurt, cream, and 
mild spices

Mildly spiced minced chicken, 
moulded around a seekh and 
chargrilled

30

CHICKEN TIKKA KHAAS 
NAWAB

A Nawab Speciality 

 لحم الضأن المفروم،
 مخلوطة مع الكزبرة الطازجة،

 النعناع، جذر الزنجبيل،
 البصل، التوابل خفية،

سكيويرد

CHILLI WINGS

CHICKEN TANDOORI 
[1/2 CHICKEN]

Deep fried chicken wings 
tossed in hot chilli sauce 

1/2 chicken marinated in tandoori 
masala �avoured yoghurt and 
grilled

 الدجاج المفروم متبل ، و
تشارجريلد

 منعطف اقليمي  لفعالية
أكثر  للتقليدي

 قطع من الدجاج منقع في
 الزبادي، كريم، والتوابل

خفيفة

 نصف الدجاج في تندوري
ماساال الزبادي والمشوي

زعفران  مع الدجاج  والثوم

 أجنحة الدجاجة ، حار،
الفلفل

TANDOORI PRAWNS

PRAWN PAKORA [8 PCS] 

PINK PEPPER FISH

LAHSUNI FISH TIKKA [6 
PCS]

42

89

38

سمك  مقلي

CHICKEN KALI MIRCHالفلفل  ا�سود دجاج

FISH PAKORA

36

38

38

 أربيان  تندوري

 أربيان  مقلي

تيكة توم السمق

الفلفل الوردي سمق

Yellow chili and hung 
curd marinated prawns 
cooked in a clay oven

Chunks of �sh , seasoned with 
herbs, dipped in batter and 
fried

Cubes of �sh, �avoured in a 
mustard and garlic �oured 
marinade

Prawns seasoned with ground 
spices coated in gram �our 
batter and deep fried

Boneless chicken  marinated in 
yoghurt spiced with freshly 
ground black pepper and gently 
grilled.

 الفلفل ا�صفر ، هينغ،
 خاثر، مننقوع في محلول ،

 ،القريدس، مطبوخ

 قطع من السمك، مع
ا�عشاب، مخلوط ومقلي

 كوبيس ،سمك ، فالفوريد ،
خردل، ، ثوم، متبل، ماليناد

 الجمبري مع التوابل البرية
 المغلفة في الخليط الدقيق

 غرام والمقلية

 الدجاج المتبل منقع في
 الزبادي متبل مع الفلفل
 ا�سود المطحون طازجة

VEG MAIN COURSE

JEERA ALOO / ALOO GOBHI

34

PANEER MAKHANI

PALAK KOFTE

PANEER LABABDAAR

VEG ZAFRANI  

CHILLI GARLIC PANEER 

METHI MATAR MALAI

34

34

30

34

34

28

DAL MAKHANI 

YELLOW DAL TADKA

PALAK PANEER

26

24

22

 بانير   ماخني

بانير  الفلفل  و  توم

دال ماخني

االعصفر دال  تادكا

جييرا  الو  \ الو  غوبحي

 ميطي  متر  ماالي

با لك  بانيير

بانير  البابداار

با لك    كوفتى
Fried Spinach dumplings 
cooked in a traditional Mughlai 
gravy

Cottage cheese cooked in a 
tomato �avoured butter sauce

Cubes of indian cheese tossed in a 
pan with spinach and fresh cream 

Cubes of indian cottage 
cheese marinated pickling 
spices , masala 

Cauli�ower and Potato tossed in 
curry leaf �avoured masala

Mixed vegetables cooked in an 
onion based gravy, �nished with an 
almond paste, sa�ron and fresh 
cream 

Fried fenugreek leaves and grean 
peas cooked in a creamy cashew 
paste

Toor, Moong cooked with tumeric 
and tempered with cumin, garlic 
and tomatoes 

Black lentils slow cooked with 
butter and tomatoes

 سبانخ، الزالبيات،
 مطبوخ تقليدي،
موغالي، غرافي

 تور، مونج و ماسور دال
 المطبوخ مع توميريك و

 خفف مع الكمون والثوم
والطماطم

 عدس، طبخ طبخ، ب،
تملق، أيضا، البندورة

 القرنبيط،البطاطا ،
جلدمتبل، ماساال

 الحلبةالبازال الخضراء،
،طبخ دسم، الكاجو

 الخضروات المختلطة
 المطبوخة في المرق و
 البصل، مع عجينة اللوز

  والزعفران والكريمة
الطازجة

،جبن ، بندورة، متبل

 مكعبات من الجبن
 الهندي في مقالة مع
السبانخ وكريم طازج

  كوبيس ، جبن ، منقوع
 في محلول ، توابل،

 سبيسس، ماساال

NON-VEG  MAIN  COURSE

PRAWN TAWA

أربيان  ماخني

اربيان تاوا

مساال تكة دجاج

دجاج ميثي

لحم خروف روجونجوش

بهونا غوشت

46

36

34

42

38

48 

38

دجاج   بومبى

PRAWN MAKHANI

GOAN FISH CURRY

MUTTON ROGANJOSH

BHUNA MUTTON

CHICKEN TIKKA MASALA

METHI CHICKEN

36

BUTTER CHICKEN

36

BOMBAY CHICKEN

 دجا ج   ز ابدة

 نواب مخصوص. لحم
 الضأن المطبوخ في

المرق و البصل، بنكهة مع
 التوابل و زيت الفلفل

الحار

 وصفة جانب الطريق
 من الدجاج على أساس

 الفلفل الحار الجاف
 مع أوراق الكاري وبذور

الخردل

 اختيار دقيق من الطماطم
 جنبا إلى جنب مع الزبدة

 والكريم الطازج هي جوهر
حقيقي الدجاج زبدة كبيرة

 طبخ ،الكاجو،
 البندورة،حلبة،كبدة

 خروف سميك في صينية
 الخبز مع مزيج من البصل

 المقلي وأوراق الكزبرة
الطازجة

 سمق  غو و ن  كري
 سمك ، جوزة الهند ، جلد ،

كاري

Lamb thickened in a griddle 
with a combination of fried 
onions and fresh corriander 
leaves

Fish simmered in coconut and 
curry leaf �avuored curry

Prawns cooked on a �at  iron

A careful selection of tart 
tomatoes along with butter 
and fresh cream are the 
true essence of a great 
butter chicken

Chicken cooked with 
cashew nuts, tomatoes and 
fenugreek leaves

A Nawab speciality. Mutton 
cooked in an onion based 
gravy, �avoured with freshly 
ground spices topped chilli oil

A road side recipe of a dry chili 
based chicken tossed with curry 
leaves and mustard seeds 

 مكعبات الجبن المنزلية
 الطازجة منقع



CLASSIC BREADS

PLAIN NAAN

بياز ميرش كي روتي

نان  عادي

نان  زبدة

نان  الثوم

نان  الخبن

 تندوري  الو كولخا

تندوري  روتي

الجا  باراطا

بو د حينا  باراطا

رومالي  روتي

BUTTER NAAN

GARLIC NAAN

CHEESE NAAN

TANDOORI ALOO KULCHA

TANDOORI ROTI

PYAAZ MIRCH KI ROTI

LACHHA PARATHA  

PUDHINA PARATHA  

ROOMALI ROTI   

7

16

7

6

8

12

5

7

8

6

 تندوري  الو كولخا

تندوري  روتي

BREAD BASKET

PARANTHA ( ALOO / GOBI )

28

15

DESI FUSION

 دخاخ تيكة  الخاض نواب
CHILLI CHICKEN DRY 36

VEG MANCHURIAN بياز ميرش كي روتي

CHICKEN HAKKA NOODLES

VEG HAKKA NOODLES

26

28

26

VEG FRIED RICE

VEG PASTA 

CHICKEN FRIED RICE 

22

28

26

CHICKEN PASTA 
بياز ميرش كي روتي

32

ICE CREAM - VANILA

GULAB JAMUN

RASMALAI

12

10

10

DRINKS

DESSERT

FRESH JUICE (ORANGE)

LASSI (SALT)

LASSI ( SWEET )

COLD BEVERAGES (REG)

MANGO LASSI 

MOONG DAL HALWA 16RICE DISHES
CHICKEN BIRYANI

BIRYANI RICE

VEGETABLE BIRYANI

MUTTON BIRYANI

FISH BIRYANI

PRAWN BIRYANI

STEAM RICE

JEERA RICE

بياز ميرش كي روتي

 تندوري  الو كولخا

تندوري  روتي

الجا  باراطا

12

40

46

40

48

25

18

18

 بانير   ماخني

بانير  الفلفل  و  توم

16

14

14

16

8

MINERAL WATER (LARGE)

LEMON SODA

MINERAL WATER (SMALL)

MASALA TEA

LEMON MINT

دال ماخني

االعصفر دال  تادكا

جييرا  الو  \ الو  غوبحي

4 ميطي  متر  ماالي

12

5

8

10

RAITA

MIXED VEGGIES RAITA

CUCUMBER RAITA

PLAIN YOGURT الزبادي العادي

12

10

12 الخضار مختلطة الزبادي

خيار الزبادي

 بانير   ماخني

نان  عاديبانير  الفلفل  و  توم

نان  زبدة

نان  الثوم

نان  الخبن

مثلجات

رس  ماالي

غوالب  جامون

مونغ  دال حلوا


