
Food for the soul

Jumeirah

04 338 22 77

The Galleria on Al Maryah Island

02 676 65 55

Hili Mall

03 785 33 11

Bawabat Al Sharq Mall

02 585 99 45

Made from the freshest and finest 
ingredients to satisfy the soul (and belly).
جميع األصناف تم تحضيرها بعناية وجهد مع إنتقاء 

المكونات الطازجة وذات الجودة العالية إلرضاء حواسك

Desserts

Beverages

42. Gulab Jamun (V) (N) 13
Soft fried sweet cheese balls soaked in  
saffron syrup

43. Rasmalai (V) (N) 11
Cottage cheese dumpling dipped in flavoured 
milk served cold

44. Aerated Drinks 7
Coke, Coke Light, Sprite, Fanta

45. Fresh Orange Juice 16

46. Mineral Water Small 5.50

47. Sparkling Water Small 10.50

48. Lemon Mint 12

49. Mango Lassi 16

50. Salted Lassi 16

13 ٤٢. جوالب جامون )ن( )م( 
حلوى تقليدية هندية تقدم مقلية مع القطر بالزعفران

11 ٤3. رسماال )ن( )م( 
جبنة مطبوخة مغطاة بالحليب ذات النكهات الخاصة، 

تقدم باردة

7 ٤٤. مشروبات غازية 
كوال، دايت كوال، سبرايت، فانتا

16 ٤٥. عصير البرتقال 

٥.٥0 ٤6. مياه معدنية صغيرة 
 10.٥0 ٤7. مياه غازية صغيرة 
1٢ ٤٨. ليموناضة بالنعناع 

16 ٤٩. المانجو 

16 ٥0. المانجو 

الحلويات

المشروبات

BreadWraps & Small Bites خبز سنور 

39. Naan 
(plain/butter/garlic) (V) 6/7/8
Refined flour breads from the tandoor 
with or without butter/garlic

40. Roti (plain/butter) (V) 5.50/6.50
Whole wheat flour breads from the 
tandoor with or without butter

41. Kulcha (potato/cheese) (V) 8
Indian bread stuffed with mashed potato or 
cheese baked in the tandoor with butter

وجبات خفيفة

32. Tandoori Chicken Wrap 32
Saucy tandoori chicken with coriander-
mayonnaise dressing and fresh greens 

33. Masala Lamb Wrap 32
Indian spiced lamb seekh kebab with hummus, 
parsley, tomato and fresh greens

34. Veggie Wrap (V) 28
Sauteed mix vegetables rolled in bread  
with masala spread

35. Chicken Masala Chaat 15
Diced fried potatoes tossed with masala  
and butter chicken

36. Tamarind & Mint Chaat (V) 13
Diced fried potatoes tossed with mint, 
tamarind, bell peppers & yoghurt 

37. Masala Potato Samosa (V) 16
Savory pastry stuffed with spiced potatoes

38. Samosa Chaat (V) 19
Savory pastry stuffed with spiced potatoes  
and top with yoghurt, tamarind mint chutney.

3٢ 3٢. تندور الدجاج 
سندويش الدجاج يقدم مع صلصة المايونزبالكزبرة 

والخضار

3٢ 33. مساال لحم 
سندويش لحم يقدم مع الحمص، البقدونس والبندورة 

وخضار الطازجه

٢٨ 3٤. تندور الخضار )ن( 
سندويش الخضار سوتيه مع صلصه السيزر

1٥ 3٥. بطاطا بنكهة الدجاج 
بطاطا مقلية منكهة بالمساال ومغطاة  بدجاج الزبدة

13 36. بطاطا بنكهة التمر هندي )ن( 
بطاطا مقلية منكهة بالمساال ومغطاة  بصلصة النعناع، 

التمر الهندي، فلفل اخضر واللبن 

16 37. سمبوسه بالبطاطا )ن( 
عجينة السمبوسة محشية بالبطاطا الحارة والبازالء

1٩ 3٨. سمبوسه المساال )ن( 
خبز سمبوسة مع بطاطا حارة مع تمر هندى مع

 صلصلة النعناع

3٩. خبز
ساده/زبده/ثوم   )ن(                                                      

خبز قمح كامل مخبوز في التنور مع او بدون زبده

6.٥0/٥.٥0 ٤0. الروتي )ساده/ زبده( )ن( 
خبز قمح كامل مخبوز في التنور 

٨ ٤1. خبز )بطاطا/جبنه(  )ن( 
 خبز هندي بالثوم محشو بالبطاطس او الجبن والزبدة

Jumeirah 

On Jumeirah Beach Road 
Umm Suqeim 1, opposite Saga World, Dubai

The Galleria on Al Maryah Island
Abu Dhabi

Hili Mall 

Al Ain

Bawabat Al Sharq Mall 

Baniyas, Abu Dhabi

OPERATING HOURS
Saturday - Wednesday: 11am - 11pm

Thursday - Friday:  11am - 12midnight

Masala Potato Samosa

Gulab Jamun

Mango Lassi

Chicken Masala Chaat

Tandoori Chicken Wrap

Rasmalai

Lemon Mint

Samosa Chaat سمبوسه المساال سندور الدجاج

بطاطا بنكهة الدجاج سمبوسه بالبطاطا

جوالب جامون  رسماال 

المانجو ليموناضة بالنعناع

٨/7/6

Delivery charge may apply for certain locations
ن - نباتي، م- يحتوي على المكسرات - جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

جميع السعار شاملة الضريبة 

V - Vegetarian, N - contains Nuts 

All prices are inclusive of VAT



v

 

 

18. Biryani Pot Mix Grill (N) 59
Signature mix grill platter of  tandoori 
chicken tikka, malai chicken tikka, lamb 
seekh kebab & tandoori prawns 

19. Mix Grill (N) 47
Mixed platter of chicken tikka  
tandoori, malai & lamb seekh kebab

20. Tandoori Chicken Tikka 36
Spicy chicken roasted to perfection

21. Malai Chicken Tikka (N) 36
Roasted tender chicken marinated with  
cream, yoghurt & garlic

22. Lamb Seekh Kebab 37
A blend of minced lamb, cheese & spices

23. Tandoori Prawns (6 pcs/ 10pcs)  38/57
Tender chargrilled prawns marinated  
with yoghurt and tandoori spices

24. Roasted Paneer Tikka (V) 34 
Mint & yoghurt flavoured cottage cheese

25. Combo (veg/n-veg) 40 / 45
Choice of 1 curry (butter chicken, lamb curry, 
vegetable jalfrezi or paneer makhni) served 
with daal makhni, biryani/steamed rice, naan 
(plain/butter) and raita

From the bustling street markets in India 
to the largest metropolis’ in the world, the 
humble biryani is globally recognised and 

loved. Biryani Pot, a gourmet Indian fast food 
restaurant  that will delight customers and 

keep you wanting for more…

Biryani Pot offers many exciting new 
variations of this hearty dish, as well as freshly 

prepared curries, tandoor grills and salads. 
All of our dishes are freshly prepared for you 

everyday.

food for the soul.

Tandoor Grills

Salads

26. Greek Salad (V) 19
Cucumber, lettuce, tomatoes, olives, feta 
cheese with lemon & olive dressing

27. Tamarind Fattoush Salad (V) 19
Lettuce, mint, parsley, radish, tomatoes & 
cucumber with lemon tamarind dressing

28. Quinoa Tabouleh Salad (V) 19
Whole grain high protein quinoa mixed
with freshly chopped tomatoes, cucumbers,
mint, parsley and homemade dressing

29. Jargeer Salad (V) (N) 19
Rocca leaves mixed with red
cabbage, bell peppers, crushed wallnuts and
hazelnut dressing. Topped with grated 
parmesan cheese and cherry tomato

30. Masala Quinoa Salad (V) 26.50
Organic quinoa mixed with tomatoes, cucumber, 
olives, feta cheese, raisins & pomegranate tossed 
with olive oil & lemon juice

31. Cucumber Raita (V) 5
Chopped cucumber in yoghurt

Biryani Curries كاري

Rice  
Spiced and flavoured Indian biryani rice 

1. Chicken 44

2. Lamb 48.50

3. Prawn 5/10 pcs 50.50 /69.50

4. Vegetable (V) 38

5. Plain Biryani rice (V) 23.50

6. Steamed rice (V) 13

Quinoa       
Organic grain with high 
protein levels 

7. Chicken 58

8. Lamb 62.50

9. Prawn 64.50

10. Vegetable (V) 52

36 11. دجاج بالزبدة 
دجاج مطبوخ بالكريما، الزبدة وصلصة الطماطم

36 1٢. دجاج مساال 
 دجاج مطبوخ بالطماطم والبصل بصلصه

 الكاري والتوابل الهندية

37 13. لحم الضأن بالكاري 
لحم الضأن المحمر المطبوخ بتوابل الكاري الغنيه

٤0 1٤. روبيان مساال 
روبيان مطبوخ مع البصل والبندورة و۱اًلعشًاب الهنديه

36 1٥. مساال الجبنة )ن( 
جبنة مطبوخة مع البندورة والكاري

٢6 16. جبنة بالخضار  )ن( 
جبنة مطبوخة مع الخضار والتوابل الهندية

٢6 17. عدس بالزبده )ن( 
عدس مطبوخ بالزبده والكريمه

أرز 
ارز هندي غني بالتوابل

 ٤٤ 1. دجاج 
٤٨.٥0 ٢. لحم 
6٩.٥0/٥0.٥0 3. روبيان 10/٥ حبه  

3٨ ٤. الخضار )ن( 
٢3.٥0 ٥. أرز برياني ساده )ن( 

13 6. أرز ابيض )ن( 

الكينوا 
كينوا  صحيه خاليه من الكليستيرول مع

 مستوى عال من البروتين

٥٨ 7. دجاج                                                              

6٢.٥0 ٨. لحم 

6٤.٥0 ٩. روبيان  
٥٢ 10. الخضار )ن( 

٥٩ 1٨. مشاوي برياني بوت مشكل )م( 
توقيع مشاوي مشكل من تندوري دجاج تكا ، ماالي 

دجاج تكا ، كفتة غنم و تندوري روبيان

٤7 1٩.  مشاوي مشكل )م( 
صحن متنوع من قطع الدجاج والحم المشويه

بالسيخ بالتندو

36 ٢0. دجاج تكا تندوري 
دجاج حار مشوي

36 ٢1. قطع الدجاج المشوي )م( 
قطع دجاج متبلة بالكريما واللبن والثوم، 

تقدم مشوية

37 ٢٢. كباب اللحم 
كباب غنم مشوي متبل بالجنبة والبهارات

٥7/3٨ ٢3. روبيان التندور 
روبيان مشوى خليط مع روب حار

3٤ ٢٤. جبنة بانير مشوية  )ن( 
قطع جبنه مشوية منكهة باللبن والنعناع

 ٤ /٤٥0 ٢٥.  وجبه الغداء )نباتي / غير نباتي( 
 يمكن االختيار )دجاج بالزبدة / كاري لحم الغنم / جبنة بانير 

/ خضار مشكلة( مقدمه مع عدس بالزبده باالضافة  إلى رز 
البرياني او األرز االبيض و خبز النان مع او بدون زبده و لبن خيار

1٩ ٢6. سلطة يونانية )ن( 
جبنة الفيتا، بندورة، خيار، خس،

زيتون وتقدم مع صلصة الحامض وزيت الزيتون

1٩ ٢7. سلطه الفتوش مع التمر الهندي )ن( 
 خس فجل طماطم بقدونس بصلصه

 الحامض والتمر الهنديف

1٩ ٢٨. سلطة التبولة كينوا )ن( 
حبوب الكينوا عالية البروتين مختلطة مع طماطم
 مفرومة، خيار طازج، نعناع، بقدونس محلية الصنع

1٩ ٢٩. سلطة الجرجير )ن( )م( 
جرجير مختلط مع ملفوف أحمر، فلفل، جوز، 

بندق، جبنة البرميزان مع طماطم كرزية

٢6.٥0 30. سلطة الكينوى   )ن( 
كينوى، بندورة، خيار، زيتون، زبيب، جبنة الفيتا 

وصلصة زيت الزيتون والحامض وحب الرمان

٥ 31. سلطة لبن وخيار )ن( 
سلطة خيار باللبن  

ن - نباتي، م- يحتوي على المكسرات - جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي
جميع السعار شاملة الضريبة 

بـرياني

مشاوي التندور

Combo Meal كومبو

السلطات

www.biryanipot.com
/BiryaniPotME

11. Butter Chicken 36
Roasted chicken in rich & creamy tomato  
based sauce

12. Chicken Tikka Masala 36
Roasted chicken in onion tomato curry  
with Indian herbs

13. Lamb Curry 37
Slow braised lamb with selected Indian spices

14. Prawn Masala 40
Prawn in tomato onion curry with 
Indian herbs

15. Paneer Tikka Masala (V) 36
Soft Indian cottage cheese prepared in  
tomato onion curry

16. Vegetable Jalfrezi (V) 26
Mixed greens & cottage cheese with  
bell peppers & Indian spices

17. Daal Makhni (V) 26
Slow cooked black lentils in cream & butter

Chicken Biryani

Combo Meal

Masala Quinoa Salad

Lamb Biryani

Butter Chicken Prawn Masala

Quinoa Prawn Biryani

Mix Grill

دجاج برياني

لحم برياني رياني روبيا ن الكينوا 

دجاج بالزبدة روبيان مساال

وجبة الغداء

سلطة الكينوى

Delivery charge may apply for certain locations
V - Vegetarian, N - contains Nuts 

All prices are inclusive of VAT

V - Vegetarian, N - contains Nuts 

All prices are inclusive of VAT

Tandoori Prawns مشاوي مشكلروبيان التندور

)٦ قطع / ١٠قطع(

Jargeer Salad سلطة جرجير


