الشربات
األصناف النباتية

�شربة طماطم دانيا

14

�شربة الطماطم والكزبرة بالتوابل اخلفيفة

�شربة باالك

14

�شربة �سبانخ مهرو�سة متبلة بالبهارات

األصناف غري النباتية
16

�شربة دجاج ياكني

�شربة دجاج غنية بالنكهات والتوابل اخلفيف

At Kareem’s we understand.
The will to excel and the commitment to exceed expectations mark every one
of our dishes with a unique signature. It is the reassurance of satisfying the gourmand in everyone.
Since 1995 Kareem’s has pampered Mumbai’s discerning taste buds with
their unique masterpieces of Indian cuisine, and has taken wing
to conquer rest of the world.

املقبالت

األصناف النباتية

جنب تكا تندوري

جنب طازج متبل بالروب ومعجون الفلفل الأحمر
احلار والتوابل وم�شوي

جنب تكا فلفل �أخ�ضر

جنب طازج متبل بالروب ومعجون الفلفل الأ�صفر
احلار والتوابل وم�شوي

جنب تكا فلفل �أ�صفر

جنب طازج متبل بالروب ومعجون الفلفل
الأ�صفر احلار والتوابل وم�شوي

الزوين جنب تكا

جنب طازج متبل بالروب ومعجون الثوم
والتوابل وم�شوي

تندوري �شات باتي �آلو

بطاطا �صغرية منقوعة يف تتبيلة وم�شوية

فطر تكا

فطر �أبي�ض منقوع يف تتبيلة الروب والبهارات وم�شوي

فطر بالثوم والزبدة
تندوري تاركاري
جنب طازج ،وبطاطا ،وفطر ،وقرنبيط متبل وم�شوي
فطر �أبي�ض م�شوي مع تتبيلة الزبدة والثوم

طبق مقبالت نباتية  24 / 12قطعة

ت�شكيلة متنوعة من �أ�شهي �أ�صناف الكباب

25
25
25
25
19
22
24
22
40/70

Veg Platter 12/24 pcs

املقبالت

األصناف غري النباتية
تندوري دجاج كرميز اخلا�ص (ن�صف/كامل)
دجاجة كاملة منقوعة يف الروب ومعجون الفلفل الأحمر
احلار ومتبلة بالبهارات اخلا�صة وم�شوية

24/45

تندوري �أفغاين كرميز اخلا�ص (ن�صف/كامل)
دجاجة كاملة منقوعة يف الروب والثوم ومتبلة بالبهارات
اخلا�صة وم�شوية

24/45

(ن�صف  /كامل)
دجاجة كاملة بتوابل ما�ساال احلارة ،مقلية

24/45

دجاج �شارغا

دجاج تانغدي كباب

�أفخاذ دجاج منقوعة يف توابل تندوري ما�ساال خا�صة

دجاج تكا

مكعبات دجاج منقوعة يف الروب ومعجون الفلفل و
م�شوية

دجاج كاليمريي تكا

مكعبات ،دجاج غنية بالكرمية منقوعة ومتبلة بحبوب
الفلفل املحرو�شة وم�شوية

دجاج فلفل �أ�صفر تكا

مكعبات ،دجاج غنية بالكرمية منقوعة ومتبلة بالفلفل
الأ�صفر احلار وم�شوية

26
28
28
28

املقبالت

األصناف غري النباتية

دجاج فلفل �أخ�ضر تكا

مكعبات ،دجاج منقوعة يف الروب واملعجون الفلفل
الأخ�ضر احلار والتوابل وم�شوية

دجاج ماالي تكا

مكعبات دجاج بالكرمية متبلة وم�شوية ،غري حارة

دجاج �سيخ كباب

دجاج مفروم ملفوف حول ا�سياخ مع �شرائع الطماطم والب�صل
والفلفل احللو ،م�شوي ومتبل بهارا ت خفيفة

حلم �سيخ كباب

حلم �ضان مفروم ملفوف حول �أ�سياخ ،متبل
بهارات اخلا�صة وم�شوي

حلم دوم بوتي كباب

مكعبات حلم �ضان منقوعة يف التوابل وخل ال�شعري،
مطهوة على نار هادئة

ت�شابلي فراي

حلم �ضان مفروم مع قطع الب�صل والكزبرة وحبوب
توابل البهارات الكاملة ،مقلي

ت�شاب مقلي

�أ�ضالع �ض�أن مغطاة بالبي�ض ومقلية

طبق مقبالت غري نباتية  24 /12قطعة

ت�شكيلة متنوعة من �أ�شهى �أ�صناف الكباب لدينا

ران تندوري

�ساق َح َمل �صغري منقوعة يف حبوب التوابل الكاملة وخل
ال�شعري وم�شوية

28
28
28
30
30
30
35
45/80
90

Non Veg Platter 12 / 24 pcs

املقبالت

األصناف غري النباتية

ران م�ساال

�ساق َح َمل �صغري منقوعة يف حبوب التوابل الكاملة وخل
ال�شعري ،م�شوية وم�شبعة مبرق الطماطم احلار

ران م�ساالم تاي

�ساق َح َمل �صغري منقوعة يف حبوب التوابل الكاملة وخل
ال�شعري ،م�شوية وم�شبعة مبرق الطماطم احلار ،تقدم
على طبقة من �أرز البيالف بالزعفران

100
120

املأكوالت البحرية

�سمك (مقلي  /تندوري)

معكبات �سمك مغطاة مبخي�ض احلليب والبي�ض مقلية �أو
م�شوية بتوابل التندوري

40

روبيان (مقلي  /تندوري)

روبيان طازج متبل ببهارات املا�ساال مقلي �أو م�ستوي

روبيان تاوا ما�ساال

32

روبيان مطهو مغ الب�صل والفلفل احللو والطماطم ومتبل
باملا�ساال احلارة

40

At Kareem’s we believe.
We delight in the preparation of our food, the presentation of it, and of course, in the
partaking of it. With a hand-picked team of professionals in every department we make sure
there are no loose ends. First impression is the best impression and this is not truer
anywhere else than in the food industry.

املاكوالت الرئيسية
األصناف النباتية

عد�س تاركا

عد�س �أ�صفر مطهو وم�شبع بالزبدة الطبيعية

دوم كي دال

عد�س �أ�سود مطهو على نار هادئة طوال اليل مع مهرو�س
الطماطم والزبدة البي�ضاء.

جنب ماخانواال

جنب طري مع �صل�صة الطماطم بالزبدة متبل باحللبة
املحف�ضة

جنب فلفل �أ�سود (كاداي)

جنب طري مطهو على طريقة كاداي ما�ساال اخلا�صة
باملطعهم مع الفلفل احللو والب�صل

جنب الهوري

18
18
22
22
24

جنب طري مطهو بتوابل املا�ساال املجلوبة من الهور

�شاهي جنب

جنب مطهو مع �صل�صة الطماطم ال�صغرية ،املح�ضر على
طريقة املطعم اخلا�صة

باالك جنب

جنب طري مطهو مع مرق ال�سباجن والتوابل اخلفيفة

جنب تاول �سي

جنب مطهو مع الب�صل والفلفل احللو والطماطم ،متبل
باملا�ساال احلارة

24
22
22

املاكوالت الرئيسية
األصناف النباتية

جنب تكا ما�ساال

22

جنب م�شوي مع �صل�صة الزبدة والطماطم
التوبل احلارة

كاداي خ�ضراوات

22
22

خ�ضراوات مطهوة مع مرق الب�صل والطماطم
الغني بالتوابل

ما�ساال الذرة ال�صغرية والفطر

ذرة �صغرية وفطر �أبي�ض مطهو على نار هادئة مع مرق
املا�ساال احلار

At Kareem’s we are aware.
We consider every guest as someone special and focus on personal satisfaction. Our services
are customized to match individual needs and preferences. The fusion of traditional tastes
with contemporary trends has ensured that our menu meets wide acceptance
across age, gender and ethnicity.

املاكوالت الرئيسية
األصناف غري النباتية

دجاج ب�صل�صة بالزبدة

دجاج بالكاري حم�ضر على الطريقة التقليدية مع
�صل�صة الزبدة و الطماطم ومتبل باحللبة املجففة

دجاج تكا ما�ساال

دجاج بالعظم م�شوي مع �صل�صة الزبدة والطماطم
والتوابل احلارة

دجاج فلفل �أ�سود

دجاج مطهو على طريقة كاداي ما�ساال اخلا�صة باملطعم
مع الفلفل احللو والب�صل

دجاج كورما

و�صفة حم�ضرة على الطريقة التقليدية القدمية ومطهو
داخل وعاء نحا�سي

دجاج داهيوال

دجاج بالعظم مطهو على نار هادثة مع �صل�صة الروب
بالتوابل اخلفيفة

دجاج بهارات �أخ�ضر

دجاج بالعظم مطهو على نار هادثة مع املرق املح�ضر
من الكزبرة والفلفل الأخ�ضر احلار

دجاج كرات�شي

دجاج بالعظم مطهو مع مرق الب�صل وبهارات املا�ساال
احلارة املجلوبة من كرات�شي

30
32
28
28
28
28
28

املاكوالت الرئيسية
األصناف غري النباتية

دجاج الهوري

دجاج مطهو بتوابل املا�ساال املجلوبة من الهور

دجاج مو�ساالم (دجاج كاملة)

30
65

دجاجة كاملة م�شوية داخل فرن التندور وم�شبعة ب�صل�صة
الزبدة والطماطم والتوابل احلارة ،تقدم على طبقة من �أرز
البيالف الهندي

هاري مريت�ش كا خيما كاليجي

حلم �ضان مفروم متبل بالبهارات الهندية ومطهو على
الطريقة املنزلية

حلم كرات�شي

حلم �ضان بالعظم مطهو مع مرق الب�صل البني وبهارات
املا�ساال احلارة املجلوبة من كرات�شي

حلم نيهاري

حلم �ضان بالكاري على الطريقة الباك�ستانية التقليدية

حلم كارما

و�صفة حم�ضرة على الطريقة التقليدية القدمية ومطهوة
داخل وعاء نحا�سي

32
30
30
30

املاكوالت الرئيسية
األصناف غري النباتية

دوم كا جريا غو�شت

30

�شرائح حلم �ضان بالكاري مطهوة مع توابل املا�ساال احلارة
ومتبلة بالكمون امللكي

موتون روغان غو�شت

32

حلم �ضان بالكاري مطهو على طريقة �شمال الهند التقليدية

دوم كي ت�شاب

34

�أ�ضالع ال�ضان املتبلة بالبهارات الهندية واملطهوة على نار
هادئة

The Kareem’s Vision
To deliver to every customer, a great dining experience with value for money.

The Kareem’s Mission
To consistently provide our customers with impeccable service by demonstrating warmth,
efﬁciency, professionalism and integrity in our work.

اخلبز
تندوري روتي
خبز بالزبدة
الت�شيدار باراتا
خبز النان
نان بالزبدة
نان بالثوم
نان باجلنب
نان اجلنب والثو

3
5
6
6
7
7
7
8

األرز
دوم كي ت�شاوال
دوم برياين باخل�ضار
دجاج دوم برياين
دجاج تكا دوم برياين
حلم دوم برياين

10
24
28
32
30
تقدم جميع �أطباق الربياين مع �صل�صة الرايتا

مرافقات
باباد مقرم�ش
باباد مقلي
ما�ساال باباد
�سلطة خ�ضراء
بوراين رايتا
بوندي رايتا
رايتا باخل�ضار امل�شكل

2
2
3
8
8
8
8

املشروبات
زجاجة ماء
م�شروبات غازية
ت�شا�س
ال�سي حلو
ال�سي ماجنو
ماء ليمون منع�ش
�صودا ليمون منع�شة
�شاي كرك

5
5
10
10
10
10
10
5

Bottled Water
Aerated Drinks
Chaas
Sweet Lassi
Mango Lassi
Fresh Lime Water
Fresh Lime Soda
Tea Karak

احللويات
Gulab Jamun
Caramel Custard
Doodh Halwa
Gajar Ka Halwa

12
14
14
14

جوالب جامن
كراميل كا�سرتد
دودي حلوى
حلوى جزر

الربياين بالكيلو
120
160
200

دوم برياين باخل�ضار
دجاج دوم برياين
غو�شت دوم برياين

Integrity
To have every customer who comes through our doors leave impressed by the Kareem’s experience
and inspired to come back again and again.

اللفائف

لفائف كاثي كباب
على طريقة كرميز اخلاصة

جنب كاثي رول
دجاج كاثي كباب رول
األصناف النباتية

تندوري بانري تكا رول
جنب فلفل �أخ�ضر تكا رول
جنب فلفل �أ�صفر تكا رول
ال�سوين جنب تكا رول
تندوري ت�شاتبات الووت�شيز رول
األصناف غري النباتية

دجاج تكا رول
دجاج كاليمريي تكا رول
دجاج فلفل �أ�صفر تكا رول
دجاج فلفل �أخ�ضر تكا رول
دجاج ماالي تكا رول
دجاج �سيخ كباب رول
حلم �سيخ كباب رول

10
12

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14

