
i n d i a n  r e s t a u r a n t



االحتفاالت.  في  الهندية  الرقصات  اكبر  من  واحدة  التقليدية  المانيبوري  رقصة 
دولة  حدود  مع  تقع  التي  الهند  غرب  شمال  في  قري  احدي  مانبيور  ية  قر  في  وتنظم 
عن  معزولة  تعتبر  جفرافيا  انها  كما  الشاهقة  الجبال  بين  تقع  مانيبور  قرية  بورما. 
والجمالية. االخالقية  الناحية  من  الخاص  شكلة  لها  كما  المزدحمة.  الهند  مدن  باقي 

الرقص  الديانة.  هذة  معتقدات  مايخص  وكل  وكريشنا  رادها  لعبادة  مركز  تكون  كما 
الروحانية.  الرسالة  تجربة  هو  منة  والهدف  بحت  ديني  المانبيوري 

فهي  المذكورة   الرقصة  خبير  وجاندهارفاز  االصلي  مانبيوري  وشعب  لالسطورة,  وفقا 
االحتفاالت  لجميع  عنها  غني  ال  ولكن  االلهية  الذات  الي  باب  وانها  والتمتع  للعبادة 

واالجتماعية.   الثقافية 

المانبيوري  لرقصة  الكالسيكي  الشكل  ناحية  من  فنية  زواية  ومن  دينية  نظر  جهة  من 
وضوحا  الرقصات  اكثر  من  تعتبر  ولكن  وخفيفية  ناعمة  رقصة  ولكن  متواضعة,  فهي 

. لم لعا با

الطقوس  لرقصات  التجزئة  تتم  بان  المانبيوري  ثقافة  الزام  تم  اخري  ناحية  من 
الكالسيكي  الرقص  تتطور  مع  جنب  الي  جنبا  الشعبية  الرقصات  علي  القائمة  القديمة 

التقيليدية.  الرقصات  ثقافة  تتاثر  ان  بدون 

الصلبة   االرض  علي  اقددامهم  بضرب  يقومون  المانبيروري  برقصة  الراقصات 
والرضا.  التفاني  الي  تهدف  التي  الوجة  تعبيرات  مع  قوية  Manipuri_dancerبحركات 

رقصة المانيبوري الهندية االصلية



Indian dancer of Sri Devi Nrithyalaya, 
Chennai (Madras)

مختارات مانبيوري  من شيف ساتيا

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    

جنية  110   . سينجا   نا  بوها
والثوم البصل  مع  سوتية  جمبري 

 
جنية   50  . نيا   دها طم  طما شوربة 

ثالي  مانيبوري  الطماطم  وعصير  الكزبرة  بطعم 

جنية   90  . كبيرة   صينية  علي  يقدم  ر  لحا ا نبيوري  ما طبق     
خضار            بالكاري,  مانبيوري  جمبري  جوش,  راجان  كاشمير  بالزبدة,  الكاري  دجاج     

الباسمتي  ارز  مع  يقدم  سبايسي     

جنية   190  . جي   لسا ا ريش 
والجنجر  الكزبرة  خليط  في  منقوعة  التندروي  طريقة  علي  ريش 

 
جنية   170  . ري   كا ر  ملبا فود  سي  ميكس 

الهند جوز  مع  الطماطم  البصل,  الماسترد,  مع  تحضر  فود  سي  ميكس 

 

جنية   60  . ا   تولود نجو  ما
والمكسرات  الحليب  مع  المانجو  بطعم  الشعرية 

	  

	   	  



Lavani Dance from Maharashtra

	  

	  

	  

	  

	  

 مقبال ت، الشرات

 الشوربة

جنية   58   . ل   شا تيكا  وري  لتند ا ج  دجا
الخضروات  مع  دبا  طريقة  علي  دجاج 

جنية   110   . سينجا   نا  بوها
والثوم  البصل  مع  سوتية  جمبري 

جنية   90   . لي   مشا كي  كي  تا
مسال  كارال  بطريقة  يحضر  القارووس  سمك  فيلية 

جنية   50   . لوو    ا
الطازجة  والكزبرة  والجنجر  التوابل  مع  الحار  البطاطس  كيك 

جنية   50   . نيا   دها طم  طما شوربة 
الطماطم  وعصير  الكزبرة  بطعم 

جنية   50   . مورج   شوربة 
الكاري  وورق  الهند  جوز  مع  الهند  جنوب  من  الدجاج  شوربة 

جنية   70   . ري   لبا جا شوربة 
الحارة  والتوابل  الهندية  االعشاب  من  تحضر  الجمبري  شوربة 

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



Bharata-Natyam Dancer

	  

	   	  

	  

	   	  

	   	  

	  

من فرن التندوري 

جنية   145   . تيكا   ج  دجا
الحار  والفلفل  ماسي  كاسوري  الخاصة,  التوابل  مع  التيكا  دجاج 

جنية   160   . ب   كبا مالي  رج  ما
والحبهان  الجبن  كريمة  مع  المتبلة  الدجاج  قطع 

جنية   160   . سيخ    ب  كبا
الخاصة  الهندية  التوابل  مع  الضان  اللحم  قطع 

جنية   180   . ي    جا كا ريش 
والحبهان  بالجنجر  المتبلة  التندوري  طريقة  علي  الريش  من  قطع 

جنية   160   . لي    مخا تيكا 
الخاصة  الهندية  والتوابل  الزبادي  لبن  في  المتبل  القارووص  سمك  فيلية 

جنية   200   . وري   تند جمبري 
والمستردة  الفنيل  مع  يقدم  واالعشاب  الثوم  مع  الجمبري 

جنية   60   . وري    لتند ا مشروم 
الكوتاج  بجبن  المحشي  الطازج  المشروم 

جنية   60   . سي    ا تيرد لوو  ا
واالعشاب  والجبن  بالكزبرو  المحشية  البطاطس  قطع 

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



Bharata- Natyam dancer

	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

جنية   135    . كورما     رج  ما
البني  البصل  وصوص  المكسرات  مع  الدجاج 

جنية    135   . ي    ها ا كود رج  ما
الحلو الفلفل  من  انواع  ثالث  مع  يقدم  الطماطم  وصوص  البصل  مع  المخلي  الدجاج 

جنية   135   . بوليير    ج  دجا
والزبدة  بالكريمة  طماطم  صوص  مع  التندوري  دجاج 

جنية   160   . توش    ريجون  شميري  كا
مساال  جرام  كاشميري  مع  المتبل  الضان  لحم 

جنية   210    . ري    كا ري  ملبا فود  سي  ميكس 
الهند  وجوز  والطماطم  والبصل  الماسترد  مع  فود  سي  ميكس 

جنية   280   . ري    كا منبوري  جمبري 
الهند  وجوز  والطماطم  والبصل  الماسترد  مع  الجمبري 

جنية   180   . تون    ما الهوري 
والبطاطس  الطازج  الضاني  لحم  تقدليديمن  باكستاني  طبق 

ركن الكاري الهندي الخاص 

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



	  

جنية   50   . ز    سيبا ي  كا ي  دها كا
االسود  الفلفل  مع  متبلة  موسمية  خضروات 

جنية   50   . ر   مطا دينجري  شميري  كا
الحاري  الكاري  صوص  مع  والحبوب  المشروم 

جنية   50 ين    .    كا ما ل  ا د
والزبدة  الكريمة  مع  يقدم  التقليدية  الهندية  التوابل  مع  االسود  العدس 

جنية   50    . ليير     لوو  ا
الحارة  والتوابل  الكمون  مع  البطاطس  صحن 

جنية   50   . وال     جا سا ميلوين  سوييب 
الحار  والفلفل  الهندية  التوابل  مع  مطهية  بورية  سبانخ  مع  متنوعة  خضروات 

Classic Indian Dance

	   	  

طباق مانبيوري الجانبية 

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



Kuchipudi dancer

	  

	  

ارز الباسميت كاجانا  

جنية   20   . ي     رتا
دسم  بدون  الهندي  الخبز 

جنية   15   . ن     نا
بالثوم  او  بالزبدة  النان  خبز 

جنية   25   .   ) محشي خبز  ( كوالشا 
بالبصل  كوالشا  او  بطاطس  بالجبن,  كوالشا 

جنية   25   . نسا    ا بر
الزعفران  او  البرتقال,  حبيبيات  او  الفنجريك,  اوراق  مع  خبز  برانسا  ماسي 

الخبز 
 

جنية   35   . بوالي    ا  جير
الكمون  حبيبات  مع  االرز 

جنية   45   . ين   بيريا ت  ا خضرو
الباسمتي  وارز  القرنبيط  مع  البسلة  حبوب 

جنية   135   . د    با ا حيدر  ين  بيريا ج  دجا
والتوابل  والزعفران  النعناع  مع  الباسمتي  وارز  الدجاج  من  متنوعة  مجموعة 

جنية   140   . د    با ا حيدر  ين  بيريا لحم 
والتوابل  والزعفران  النعناع  مع  الباسمتي  وارز  الضان  لحم  من  متنوعة  مجموعة 

بالنعناع  وزبادي  الجيرافي  صوص  معها  يقدم  البيرياني  انواع  كل 
 

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



Traditional Indian Dance

جنية   60   . موسمية    كة  ا فو

جنية   60   . خن    سا ن  جما جوالب 
الفانلييا  كريم  ايس  مع  يقدم  الزعفران  صوص  في  المحلي  الحليب  قطع 

جنية   60   . ا    تولود نجو  ما
كريم  ايس  فانيليا  مع  تقدم  والمسكرات  الحليب  مع  المانجو  بطعم  الشعرية 

جنية   50   . لة    ا و ا لفر ا سوربية 
الفراولة  بطعم  كريم  ايس  سوربية 

جنية   50   . لهند    ا جوز  كريم  يس  ا
والمكسرات  الهند  جوز  بطعم  هندية  بنكهة  كريم  ايس 

ميثاي ,الحلويات

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



تيكا 
الحار  والفلفل  الحلبة  اوراق  مع  يدويا  المحضرة  التوابل  مع  التيكا  دجاج 

***

ري  كا مشروم  ر  مطا
الحار  الكاري  صوص  مع  تقدم  البسلة  مع  الصحراوي  الغراب  عش 

جوست  جون  ا ر شميري  كا
الكشاميري  ماسال  جرام  مع  تقدم  المميزة  التوابل  مع  ضان  لحم 

سال  ما تيكا  سمك 
الفلفل  مع  والطماطم  والبصل  المستردة  مع  يحضر  قارووص  سمك 

لهندية  ا ت  ا لمخبوز ا من  تشكيلة   - سميت  با رز  ا

***

مون  جا الب  جا
كريم  ايس  فانيليا  مع  تقدم  الزعفران  سيراب  مع  الحليب  في  الحلويات  قطع 

جنية       

نيو  دلهي  منيو 

Kuchipudi_dancer

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



Odissi Dancer

تيكا  كي  لوو  ا
تقدم  طازج,  زنجيبل  الهندية,  الطريقة  علي  المتبلة  البطاطس  من  قطع 

الخضراء الكزبرة  مع 

***

ي  ا لبر جا شوربة   
الهندية واالعشاب  التوابل  مع  تقدم  الجمبري  شورية 

***

ك  ا ال با مشروم   
المطحون  والفلفل  الهندية  التوابل  مع  السبانخ  ببورية  المحشي  المشروم 

ل  سا ما جنفا 
الحلو  الفلفل  من  الوان  ثالث  مع  يقدم  الطماطم  وصوص  البصل  مع  المطهي  الجمبري 

ين  بريا رز  ا
المميزة  والتوابل  النعناع  مع  الباسمتي  ارز 

***

كيير  شميري  كا
المكسرات  مع  والزعفران  الحليب  مع  االرز 

جنية       

جايبور  منيو 

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    



Dancer of Sri Devi Nrithyalaya, Chennai 
South of India

ري  مرتسا ا سمك 
السمسم  وحبييبات  الفلفل  مع  يقدم  البنجابية   الطريقة  علي  مقرمش  مقلي  سمك 

***

ال  سا ما تيكا  ج  دجا
الحلو  الفلفل  من  انواع  ثالث  مع  تقدم  الطماطم   وصوص  البصل  مع  مخلي  دجاج 

ري  لكا با نبيوري  ما جمبري 
الهند  وجوز  والطماطم  والبصل  المستردة  مع  المطهي  الجمبري 

ال  سا ما ريش 
بالكريمة  والزبدة  بالكريمة  الطماطم  صوص  مع  تقدم  تتدوري  ريش 

الكمون  حبيبات  مع  الباسمتي  جيرا  ارز 

***

ا  الود فا نجو  ما
كريم  ايس  فانليا  مع  وتقدم  المكسرات  مع  الللبن  في  المانجو  قطع  مع  الشعرية 

جنية       

كاالكاتا  منيو

  - المقررة     والضـرائب  الخدمة  رسم  يضـاف 
	  	  	  

حار:    حار قليل:                )V( نباتي:    




