
Warm welcome to Dalchini, our ode to the ancient trade routes, 
bustling souks and precious spices. 

We take inspiration from its exotic history and the explosion of ideas 
that emerged from the exchange of spices, philosophies and 
cultures.

The menu curated by Michelin star chef Alfred Prasad, celebrates 
his ethos of Heritage, Health and Happiness.

A L F R E D  P R A S A D

dalchini

@dalchini.cwq

dalchini.doha



Dalchini keto salad (S) 50 
tandoori broccoli and roasted cauliflower | pomelo kachumber | pine nuts

Patta chaat (S) 50 
crispy kale, spinach | spiced chickpeas and potato | vanilla yogurt

Pav bhaji 50 
toasted brioche | classic bhaji and potato dipping sauce | condiments

Edamame tikki 60 
spiced edamame | pistachio | tempered yoghurt| berry gel

Tuna bhel (S) 75
sashimi grade diced tuna marinated in lime juice | peanuts | puffed rice
freshly squeezed watermelon juice

Appetisers
Salad & Griddle

All above prices are in Qatari Riyals inclusive of taxes and service charge
(S) Signature Items

SPECIAL DIETARY REQUIREMENTS
Should you have any specific dietary requirements, including any allergies, please inform your ordertaker

Vegetarian Contains NutsContains DairySpicy Contains SeafoodGluten Free



Appetisers
Tandoor & Grill

Saffron paneer 65
iranian saffron | paneer cheese| beetroot gel| mint chutney

Kadak reshmi kebab (S) 75 
grounded chicken | cream cheese | holland colour peppers
pink peppercorn

Malai chicken 80 
cream cheese marinade | heritage tomato salad | basil gel 

Dalchini pepper chicken (S) 85 
signature spiced chicken | coconut flakes | fresh peppercorns

Tandoori hamour 90 
gulf hamour | pineapple kachumber| mint chutney

Scallops (S) 95
pan seared queen scallops | spicy tomato chutney
almond dukkah crumble

Spiced lamb chops (S) 110 
grilled lamb chops | cucumber ribbons | herb crumble | minted pea puree 

Tandoori tiger prawns 125 
lime-leaf coriander marinade | fennel, orange, dill salad | achari labneh

Dalchini kebab smoked platter (S) 269 
tandoori tiger prawns | malai chicken | spiced lamb | dalchini pepper 
chicken | edamame tikki 

All above prices are in Qatari Riyals inclusive of taxes and service charge
(S) Signature Items

SPECIAL DIETARY REQUIREMENTS
Should you have any specific dietary requirements, including any allergies, please inform your ordertaker

Vegetarian Contains NutsContains DairySpicy Contains SeafoodGluten Free



Mains
Classics with a twist

Kadhai subzi (S) 70 
seasonal vegetables | porcini powder |mix exotic mushroom| jackfruit

Saag (S) 75
fresh spinach, methi and dill leaves | torched burrata | grilled baby corn

Paneer kofta 80 
cottage cheese dumpling |cashew nut sauce | toasted almonds

Murgh makhni 85 
chicken tikka | dried fenugreek | aromatic tomato sauce

Murgh khurchan 80
chicken tikka shredded| crushed spices | aromatic makhini sauce
capsicum

Lamb kofta curry 90 
spiced australian grade lamb meat balls |brown cashew sauce
toasted pistachio

Kashmiri rogan josh 95 
slow-cooked lamb|kashmiri spices

Hyderabadi lamb shank (S) 110 
slow-cooked shank|lamb jus|toasted almond

Malabar seabass (S) 105 
pan grilled fillet|aromatic tomato sauce|tempered asparagus

Chettinad seafood curry (S) 110 
gulf prawns| norwegian salmon | squids| chettinad spices
dry aged coconut

Spice crusted salmon (S)
115

norwegian salmon| chilli orange glaze | tapioca smash| panch phoron

Dalchini biryanis (S)
105/95/85/75

vegetable/chicken/lamb/prawn

All above prices are in Qatari Riyals inclusive of taxes and service charge
(S) Signature Items

SPECIAL DIETARY REQUIREMENTS
Should you have any specific dietary requirements, including any allergies, please inform your ordertaker

Vegetarian Contains NutsContains DairySpicy Contains SeafoodGluten Free



Sides, Rice and Breads 

Steamed basmati 20 

Brown basmati 20 

Tempered vegetables 30 

Kurkuri bhindi 30 

Cumin potatoes 30 

Saffron berry pulao 35 

Smoked aubergine (S)

Wilted spinach (S) 

Yellow lentils 

Slow-cooked black lentils (S) 

35 

35 

35 

40 

Potato kulcha 20 

Malabar paratha 20 

Multi grain roti 20 

Naan plain/butter/garlic 20 

Gluten free Missi roti (S) 25 

Sumac cheese naan (S)

Date and coconut naan (S) 

25 

25 

All above prices are in Qatari Riyals inclusive of taxes and service charge
(S) Signature Items

SPECIAL DIETARY REQUIREMENTS
Should you have any specific dietary requirements, including any allergies, please inform your ordertaker

Vegetarian Contains NutsContains DairySpicy Contains SeafoodGluten Free



مع الترحيب الحار من مطعم دالتشيني والنهج السائد في طرق المعامالت الرائجة واألسواق 
الشعبية والتوابل النافذة والثمينة.

نعتمد في اقتباس أفكارنا على تاريخ المطعم المميز والكم الهائل من األفكار المطروحة 
وليدة تبادل المعارف والثقافات المختلفة في استخدام شتى أنواع التوابل. 

تتمتع قائمة الطعام بروح ملموس من التراث القديم وأسمى األساليب الصحية والمبهجة
 والتي أعدها الطاهي الحاصل على نجمة ميشالن وهو ألفريد براساد.

A L F R E D  P R A S A D

dalchini

@dalchini.cwq

dalchini.doha



(S)سلطة دالتشيني كيتو

(S)

(S)

50  
تندوري البروكلي والقرنبيط المحمر | بوميلو كاتشومبر | حبات الصنوبر

50باتا تشات  
كرنب مقرمش، سبانخ | حمص مبّهر وبطاطس | زبادي بالفانيليا 

50باف باجي   
بريوش محمص | صلصة باجي الكالسيكية وصلصة البطاطس للتغميس | التوابل

60إدامامي تيكي   
إدامامي مبّهر | فستق | زبادي مطهي | جيلي التوت

75تونا بهيل   
تونة الساشيمي مقطعة مكعبات منقوعة في عصير الليمون | فول سوداني

أرز منفوش | عصير البطيخ الطازج

املقبالت
السلطة

جميع األسعار الموضحة أعاله بالريال القطري وشاملة الضرائب ورسوم الخدمة
(S) طبق مميز

متطلبات غذائية خاصة
في حالة وجود متطلبات غذائية خاصة، بما في ذلك أي نوع من أنواع الحساسية، ُيرجى إعالم موظفينا

يحتوي على المكسراتيحتوي على منتجات األلبانيحتوي على السمكخاٍل من الغلوتيننباتيحار



املقبالت
التندور واملشوايت

65بانير الزعفران   
زعفران إيراني | بانير | مربى الشمندر | صلصة النعناع

75كباب كداك رشمي   
دجاج مفروم | جبن |  فلفل حلو مشكل | حبوب الفلفل الوردي

80دجاج ماالي   
متبل بالجبن | سلطة الطماطم على تقليدية | مربى الريحان 

85دجاج دالتشيني بالفلفل   
دجاج متبل على طريقتنا المميزة | رقائق جوز الهند | حبات الفلفل األسود الطازج

90تندوري هامور  
هامور خليجي|  كاشومبر باألناناس | صلصة النعناع

95إسكالوب   
إسكالوب محّمر | صلصة الطماطم الحارة | دقة اللوز المطحون

110قطع لحم الضأن المبّهر   
قطع لحم الضأن المشوي | شرائح الخيار | أعشاب مفرومة

125تندوري الروبيان   
متبل بأوراق الليمون والكزبرة | سلطة الشومر والبرتقال والشبت | لبنة أتشاري

269طبق كباب دالتشيني المدخن  
تندوري الروبيان | دجاج ماالي | لحم الضأن المبّهر | دجاج دالتشيني بالفلفل | إدامامي تيكي

جميع األسعار الموضحة أعاله بالريال القطري وشاملة الضرائب ورسوم الخدمة
(S) طبق مميز

متطلبات غذائية خاصة
في حالة وجود متطلبات غذائية خاصة، بما في ذلك أي نوع من أنواع الحساسية، ُيرجى إعالم موظفينا

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

يحتوي على المكسراتيحتوي على منتجات األلبانيحتوي على السمكخاٍل من الغلوتيننباتيحار



جميع األسعار الموضحة أعاله بالريال القطري وشاملة الضرائب ورسوم الخدمة
(S) طبق مميز

متطلبات غذائية خاصة
في حالة وجود متطلبات غذائية خاصة، بما في ذلك أي نوع من أنواع الحساسية، ُيرجى إعالم موظفينا

70كاداي سوبزي  
خضروات موسمية | مسحوق فطر بورتشيني | أنواع فطر برية | جاك فروت

75ساغ   
سبانخ طازجة، حلبة وأوراق الشبت | بوراتا | ذرة صغيرة مشوية

80كفتة بانير   
زالبية بجبن القريش | صلصة الكاجو | لوز محمص

85مورغ مكني   
دجاج تكا | أوراق الحلبة المجففة| صلصة الطماطم العطرية 

80مورغ كورشان  
دجاج تكا مفتت | بهارات مطحونة | صلصة مكني العطرية | فلفل حلو

90كاري الكفتة لحم الضأن  
كرات لحم الضأن االسترالي المبّهرة | صلصة الكاجو | فستق محمص

95كشميري روغان جوش  
لحم الضأن المطهو على نار هادئة | بهارات كشميرية

110عرقوب ضأن على طريقة حيدر  أباد  
عرقوب ضأن المطهي على نار هادئة | صلصة لحم الضأن | لوز محمص 

105ماالبار سيباس  
فيليه سيباس محمر | صلصة طماطم عطرية | هليون مطهي

110كاري شيتيناد بالمأكوالت البحرية  
روبيان خليجي | سلمون نرويجي |  حبار | بهارات شيتيناد /جوز الهند المجفف المعتق

115السلمون  المتبل   
سلمون نرويجي | صلصة البرتقال والفلفل الحار | تابيوكا مبشورة | خلطة توابل

75 / 85 / 95 / 105برياني دالتشيني   
خضروات / دجاج / لحم الضأن / روبيان

األطباق الرئيسية
أطباق كالسيكية بلمستنا اخلاصة

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

يحتوي على المكسراتيحتوي على منتجات األلبانيحتوي على السمكخاٍل من الغلوتيننباتيحار



20أرز بسمتي مطهي على البخار

20أرز بسمتي بني

30خضروات مطهية

30بهندي مقرمش

30بطاطس بالكمون

35بوالو التوت بالزعفران

35باذنجان مدخن

35سبانخ 

35عدس أصفر 

40عدس أسود مطهي على نار هادئة 

20كولشا البطاطس 

20ماالبار باراثا

20روتي بالحبوب المشكلة

20نان – سادة / بالزبدة / بالثوم 

25روتي مايسي خالي من الجلوتين 

25نان بالجبن والسماق 

25نان بالتمر وجوز الهند

األطباق اجلانبية

جميع األسعار الموضحة أعاله بالريال القطري وشاملة الضرائب ورسوم الخدمة
(S) طبق مميز

متطلبات غذائية خاصة
في حالة وجود متطلبات غذائية خاصة، بما في ذلك أي نوع من أنواع الحساسية، ُيرجى إعالم موظفينا

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

يحتوي على المكسراتيحتوي على منتجات األلبانيحتوي على السمكخاٍل من الغلوتيننباتيحار




