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MUMBAI THALI  BAR

משקאות קלים
קוקה קולה, קוקה קולה זירו / 12 

ספרייט, ספרייט זירו /  12 

קינלי סודה /  8

פריגת משקה קל אשכוליות / 12

פריגת משקה קל ענבים / 12

פריגת משקה קל תפוזים / 12

נביעות מים מינרליים /  8

כוס לימונדה /  8

מאלטי- בירה שחורה /  12

ג‘ינג‘ר ביר/ 12

טוניק / 12

מא פאו , הפירוש המילולי הינו  'אמא לחם', זהו שיבוש לשוני המחקה את תחילת רכישת השפה אצל פעוטות. הקמנו את מא פאו כמחווה לניחוחות והטעמים 

של המטבח עליו גדלנו. אנחנו שמחים לארח אתכם במא פאו ולהינות מחוויה חושנית וצבעונית בכרך הסואן של  מומבאי כאן בת"א

25 משקאות חמים/ 
צ‘איי תה קלאסי על חלב   / 10 
צ‘איי טבעוני חלב סויה  / 10 

תה לימון דבש וגינג‘ר / 10

תה עם נענע / 8

אספרסו  / 7

אספרסו כפול / 9

אמריקנו  /  8

הפוך / 11

30 מתוקים / 
בנופי   בננה טופי ונגיעות קוקוס

פינאט פאיי  פאיי חמאת בוטנים 
ושוקולד בלגי

גולאב ג‘אמון  שני כדורי גבינה בקרמל 

קולפי  גלידת פיסטוק-שמנת

ראשונות או לא להיות.....

סמוסה עוף/ ירקות  כיסונים חמים ופריכים  על מצע גרגרי חומוס ויוגורט / 33

בט'ט'ה ווד'ה  כדורי תפוח אדמה בבלילת חומוס, מתובלים בגרגרי חרדל וכוסברה / 33

בהאג'ה בצל  לביבות בצל וחומוס מוגשות עם מטבלי צ‘אטני / 30

פאפאד מסאלה  מנת נשנוש של קרקר עדשים, עם בצל, פלפל חריף ועגבניות / 20

פאני פורי  שלושה כיסונים דקים ופריכים, ממולאים בקטניות תפו“א ומטבלי צ‘אטני / 28

קלמר פקורה טבעות קלמרי בטמפורת חומוס מוגשים על מצע עלי ירק  / 36

פיש פקורה  נתחי סלמון מתובלים, מוגשות עם מטבלי צאטני  / 36 

טנדורי נאן  מאפה בצק הנאפה בטנדור עם תוספת שום / חמאה /  18

צ‘יז נאן  תוספת פאניר / 24

סלט מא פאו  תערובת עלים, ירקות גינה טריים
 מעוטרים בקשיו ורוטב וינגרט עשיר בתוספת : 

גבינת פניר / פקורה ירקות / נתחי עוף טיקה / 56

סלט קטן  כרוב, סלרי, גזר 
ופלפלים ברוטב גינגר וצ‘ילי מתקתק / 18

סלט/מרק
מרק מא פאו מוליגטוני  / 30

מרק עגבניות עדשים, יוגורט  וצ‘ילי

ד‘וסה-קרפ עם תוספות שוקולד/ מייפל
פירות העונה / 4+

. . . . . . . . . . . צ‘אטני לקחת.

תמרהינדי /25 פלפל קוקוס /25
טחינה עמבה /25 קארי מיונז /25

פיקלס מנגו /30

מגוון מטבלים 

. . . . . . . . . . . .



  All The World a... THALI
במסעדה המנות מוגשות בצלחת טהאלי מחולקת עם מגוון תבשילים מהמטבח של מא פאו בתוספת  אורז, ורוטב ד'אל עדשים

פרגית טנדורי  נתח פרגית בטנדורי מוגש עם סלט ותפוח אדמה /  65

סיק קבב  קבב בשר בקר וטלה צלוי בטנדורי מוגש עם סלט ותפוח אדמה / 68

גריל פיש  פילה סלמון צרוב בגריל מוגש  על מצע רוטב קארי בתוספת אורז וסלט  /  92 

פיש טנדורי  פילה דניס צלוי בטנדורי מוגש על מצע רוטב קארי בתוספת אורז וסלט /  102

הטנדור הינו תנור חימר הודי מסורתי צורתו המעוגלת ודפנות החימר 

העבות מאפשרות לתנור להגיע לטמפ‘ של 350 מעלות

 הטנדורי משמש לצלייה ולאפיית מאפים כמו לחם הנאן

טנדור וגריל

ביריאני נתחי סלמון   / 78

תבשיל אורז ונתחי דג סלמון מתובלים

ביריאני ירקות  / 52
 ירקות העונה וקטניות

תוספת גבינת פאניר / פקורה ירקות / + 10

ביריאני
תבשיל אורז בסמטי עשיר 

ביריאני עוף / 65

נתחי חזה עוף ותפו“א מתובלים 

ביריאני נתחי טלה / 78 
נתחי בשר כבש ותפו“א מתובלים

מומבאי בורגר   / 52
200 גרם המבורגר בשר בקר וטלה

פאו בהאג'י   / 35
נזיד תפוחי אדמה כרוב ובצל

מומבאי ציקן פאו / 45 
נתחי חזה עוף טיקה בתיבול עדין

חימה פאו   / 40
חזה עוף טחון ואפונה ירוקה

פאלאק פאניר / 62
גבינת פאניר בנזיד תרד 

בתיבול עדין

גבינת פאניר 

פאניר באטר מאסלה  / 62
גבינת פאניר ופקורה חציל 

ברוטב חמאה עגבניות וקשיו 

 מוגשת עם אורז בסמטי, 
 את גבינת הפאניר המעודנת אנו מכינים בעבודת יד אצלנו במטבח

מלאי כופתא / 62
כופתאות גבינת פאניר ותפוחי 

אדמה, מוגשים ברוטב אגוזי קשיו 

ופירות יבשים 

וויג קארי  ירקות העונה וקטניות ברוטב קוקוס עשיר  / 52 
תוספת גבינת פאניר / פקורה ירקות / + 10

קארי ים  נתחי סלמון ושרימפס ברוטב עגבניות וחמאה   / 78

טלה בנוסח מומבאי  נתחי טלה ברוטב ג‘ינג‘ר עשיר  / 78

קארי
מנות הקארי הם תבשילים מסורתיים המוגשים עם אורז 

טיקה מסאלה  נתחי חזה עוף ברוטב עגבניות וחמאה  / 65

צ‘יקן קארי  נתחי חזה עוף ברוטב חלב קוקוס / 65

באטר צ‘יקן קארי/  70
נתחי חזה עוף ברוטב חמאה ועגבניות 

טהאלי עוף  תבשילי עוף טיקה מסאלה וחזה עוף טחון / 62

טהאלי פאניר תבשילי פאניר ברוטב עגבניות חמאה ותרד / 65

טהאלי מסורתי

פיש טהאלי פילה אמנון / 68

טהאלי טבעוני/ צמחוני נזידי קטניות ותבשיל ירקות/  50

מנת טעימות מסורתית מוגשת עם מבחר תבשילים מהמטבח של מא פאו בתוספת 

אורז, רוטב ד'אל עדשים וסלט ירקות 

מסאלה ד‘וסה  מילוי תפוח אדמה, כמון וזרעי חרדל /  52

מייסור ד‘וסה  מילוי תפוח אדמה ירקות קשיו וצימוקים /  56

ד‘וסה
קרפ קריספי  עדין נטול גלוטן עשוי מבלילת אורז ועדשים, ממולא תפוחי אדמה מתובלים 

טיקה ד‘וסה  נתחי חזה עוף ביוגורט /  62

פיש ד‘וסה  נתחי סלמון עסיסיים בתיבול עדין  /  68    

ד‘אל טאד‘קה  נזיד עדשים צהובות וכתומות / 42

רגד'ה  קדירת גרגירי חומוס ברוטב עגבניות,יוגורט, כוסברה ובצל / 42

צ'אולי  נזיד קטניות לוביה ברוטב עגבניות  / 42

ד‘אל מאקני  נזיד עדשים שחורות ואדומות  / 42

קובי בהאג‘י  תבשיל תפוחי אדמה וכרוב לבן / 42

מיקס ירקות  ירקות העונה ברוטב עגבניות / 42

אלו גובי  תבשיל תפוחי אדמה וכרובית / 46

נזידים ותבשילים מתחלפים שאל את המלצר
נזידים ותבשילי ירקות מסורתיים  המוגשים עם אורז 

תוספות 
 צ‘פאטי  זוג מאפי לחם הודי מסורתי  / 10אורז בסמטי  / 10 

פאו
לחמנית בורגר נימוחה מלאה כל טוב  

ד‘וסה ללא מילוי / 30


