
Exclusive restaurant, offering innovative Indian cuisine 
specializing in vegetarian and non-vegetarian dishes. 

SWAAD is an  elegant dining outlet to enjoy 
the company of family and friends.



A P P E T I Z E R S  +  S A L A D S  +  S O U P

Three Flavor Scallops   D, N    70
Carom, coriander, red chili

Trio of Chaat, “Teen Tarike Ke Chaat”  V, D    55
Street food favorites, tamarind, sweet yoghurt chutney

Recheado Shrimps    N, SF    65
Shrimp in a goan chili masala

Soft Shell Crab “Kekada” Amritsari  D, SF    75
Carom seeds, turmeric, Kashmir red chili
and homemade mango chutney

Teen Murg Tikka    D, N    60
Trio of tandoor fired chicken morsels

Gosht Ki Galouti    D, N    60
Shallow fried, saffron scented minced lamb,
cloves and green cardamom

Paneer Pakoras    V, D, N    55
Fried pieces of spiced paneer
cilantro-mint-yogurt chutney

Kusmakar Salad     V, GF    55
Home Moong sprouts, cucumber, tomato
and lemon

Tamatar Aur Dhania Ka Shorba  V, GF    50
tomatoes, green coriander, ginger

Murg Shorba     D, N    50
chicken broth, green cardamom, green coriander

K E B A B S

Tandoori Lobster    D, SF    250
Whole lobster, Indian spices, kachumber salad
 

Tandoori Prawns    D, SF    160
Gulf king prawns, sesame paste, yoghurt
and aromatic spices

Tandoori “Welsh” Lamb Chops 8oz  D, N, GF   140
Lime, Chili and fresh coriander, mint chili chutney

Tandoori Steak 8oz    D, GF    165
8oz Angus Fillet, cumin potatoes and tamarind chili jus

Machli Tikka     D, SF    90
Sustainable fish, chili, yoghurt, fresh turmeric
and mustard

If you suffer from a food allergen/s please inform your order taker 
in order for us to prepare a suitable meal to meet your needs.

    Spicy,   V Vegetarian,  D  Dairy,   N Nuts,   SF Seafood,   GF Gluten Free
Most dishes can be prepared Vegetarian upon request

Prices are inclusive of 10% service & 10 % municipality fees



الشوربات

جاجار موتوركا شوربا   ن، ج
جزر وبازالء حلوة

شوربا آي ضال   ن
عدس أحمر وكزبرة خضراء وزجنبيل وأوراق الكزبرة

مرج بادام شوربا   م، ج
كمون محمر ولوز ونعناع

كيكرا كا شوربا   ح
سلطعون ومتر هندي وتوابل

السعر : 34

املقبالت 

ثالث نكهات من احملار   م، ج، ح 
النانخه – كزبرة – فلفل أحمر

السعر: 40

تني مارج تكا   م، ج
ثالثية من فتات دجاج التندور احملروق 

السعر: 40

كارفاباليا ييراه   ح
روبيان - أوراق الكاري - مسطرده

السعر :48

باجنابي كيما ساموساس   
حلم مفروم - معجنات باملسطرده - البصل األحمر - صلصة التمر الهندي 

احلارة
السعر :38

مورج ماالي تكا   م، ج
دجاج - جنب - توابل

السعر:40

ميليجولي ماصاهاري شورات   م، ج، ح 
دجاج مالي تكا - ساموساس اللحم - محاربالفلفل االحمر 

السعر:45

داهي بابري شات املشهور في دلهي   ن، م
الفطير املنتفخ الهش - براعم بالنعناع مرشوشة

 بالشات املنعش مع الصلصة وزبادي محلى
السعر:35

سلطة بيتروت وبانير الباردة   ن، م،  ج
قطع خبز محمصة حارة

السعر:40

إذا كنت تعاني من حساسية جتاه أي نوع من الطعام يرجى إخبار النادل
 حتى يتم حتضير الطعام املناسب

ح حار, ن نباتي, م منتوجات األلبان,  ج جوز , ط طعام بحري 
أغلب األطباق النباتية ميكن حتضيرها عند الطلب

األسعار شاملة 10% رسوم خدمة و10% رسوم بلدية



Angara “Baby Chicken”   D    95
Half Bone in chicken, yoghurt and mace
mint chili chutney

Sounfiya Paneer Tikka   V, D    65
Fennel scented Indian Cottage cheese, onion
bell pepper, spices, and coriander chutney

C U R R I E S

Sunktachi Kodi    D, N, GF   125
Prawn curry – Goan Style

Lobster Curry     D, SF    250
Lobster cooked with raw mango, ginger, kokum
and curry leaves

Maacher Jhol     SF    90
Bengali style fish stew, toasted fenugreek,
cumin, black mustard, and fennel seeds

Murgh Makhani    D, N    100
Tandoori chicken tikka, Fenugreek,
spiced Tomato Butter Sauce

Murg Kadai     S    100
Tandoori chicken tikka, Sherafat’s Kadai masala,
coriander seeds

Kashmiri Rogan Josh    N    125
Slow braised Lamb shank, yoghurt, nutmeg
and Kashmiri spice

Gosht Khada Masala    D    110
Slow simmered lamb, black cumin

B I R Y A N I

Dum Biryani     D, N    100
Chicken / Lamb

Green vegetable Biryani   V, D, N    90

V E G E T A R I A N

Paneer Makhni    V, D, N    75
Cottage cheese, tomato and cashew nut gravy

Palak Paneer     V, D    75
Cottage cheese, cumin, coriander and
spinach gravy

Dhaniya Aloo     D, N    65
Potato, turmeric, fresh coriander and garlic

If you suffer from a food allergen/s please inform your order taker 
in order for us to prepare a suitable meal to meet your needs.

    Spicy,   V Vegetarian,  D  Dairy,   N Nuts,   SF Seafood,   GF Gluten Free
Most dishes can be prepared Vegetarian upon request

Prices are inclusive of 10% service & 10 % municipality fees



تندور على الفحم

باتي كاجينجا   م، ج، ح
ربيان جامبو مع التوابل التقليدية

السعر:120

تاندوري مورج   م
عظام الدجاج مع الزبادي والتوابل

السعر:70

كباب باراه   م
قطع حلم مزدوجة مع البطاطس بالكمون وحلم اآلمره

السعر:75

شرائح حلم التندوري   م 
حلم طري أسترالي وبطاطس بالكمون مع التمر الهندي احلار

السعر:80

بانير تكا   م
جنب منزلي مع الزبادي والتوابل

السعر:52

األطباق اخلاصة

شيلي قاروص مع صلصة الوالي   م
قاروص مع الكزبرة والنعناع

السعر:80

جون روبيان كاري   ح
روبيان مع جوز الهند والتمر الهندي 

السعر:125

دجاج تكا مكاني   م، ج
طماطم مع صوص الزجنبيل

السعر:80

لوجنوي باهونا جوشت   م
حلم مع توابل من أرض جلنوي

السعر:80

كاشميري روجان جوش   م
حلم فخض مع الزجنبيل والتوابل كشميري احلارة 

السعر:80

جراد البحر العماني يطهى على حسب إختيارك

تاوامساال   ح
مع األعشاب الطازجة والتوابل )مطهي في صينية(

تاندوري   ي، ح
مع صوص توابل األرض )مشوي على الفحم(

تارايوالي   م، ج، ح
مع الكرى اخلفيف بالطريقة املنزلية

السعر:165

إذا كنت تعاني من حساسية جتاه أي نوع من الطعام يرجى إخبار النادل
 حتى يتم حتضير الطعام املناسب

ح حار, ن نباتي, م منتوجات األلبان,  ج جوز , ط طعام بحري 
أغلب األطباق النباتية ميكن حتضيرها عند الطلب

األسعار شاملة 10% رسوم خدمة و10% رسوم بلدية



Aloo Gobi     V    65
Potato, cauliflower, fresh coriander and
onion tomato masala

Bhindi Do Pyaza    V    65 
Ladies finger, onions, tomato, cumin and
fresh coriander

Vegetable Jalfrezi    V    65
Mixed vegetable, ginger, garlic, onion and
tomato

Dal Makhani     V, D, N    60
Black lentils 

Punjabi Dal Tadka    V    60
Tempered yellow and red lentils

Subz Ajwani     V, D, N    65
Vegetables, cashew nut and carom seeds

A C C O M P A N I M E N T S

Rice | Chawal         25 

Naan – Paratha – Roti   V, D, G    18

Roomali Roti     V, D, G    18

SWAAD Tasting Bread Basket  V, D, G    25 
Tasting of assorted Indian breads of your
choice (4 types)

D E S S E R T S

Kulfi      D, N, G    55
Rose ‘Kulfi’, alphonso mangoes and
pineapple-saffron sorbet

Illy Rasmalai     D, N, G    55
Stewed cottage cheese dumplings soaked
in Illy coffee, peanut brittle, coffee ice cream

Gulab Jamun     D, N, G    55 
Fried Milk Dumplings, Saffron Rose Syrup

Masala Chai Crème Brûlée   D    55
Traditional crème brûlée made with masala tea

Gajar Ka Halwa With Soft Goat Cheese D, N    55
Carrot and milk pudding, Caramelized pistachio,
goat cheese and Vanilla Ice cream

If you suffer from a food allergen/s please inform your order taker 
in order for us to prepare a suitable meal to meet your needs.

     Spicy,   V Vegetarian,  D  Dairy,   N Nuts,   SF Seafood,  GF Gluten Free
Most dishes can be prepared Vegetarian upon request

Prices are inclusive of 10% service & 10 % municipality fees



األطباق النباتية 

سوبز عجواني   م، ج
خضروات وجوز الكاجو مع بذور الكاروم

الوجيرا جوبي
بطاطس مع الكمون والقرنبيط

بانير مكاني   م، ج
جبنة منزلية محمرة في الفرن مع الطماطم وحلبة النبات

باياجنان كا سالن   ج
بذجنان مع التمر الهندي والسمسم والفول السوداني

باالك ميني آب كي باساند   م
وهريس السبانخ واجلنب املنزلي مع بازالء خضراء وبطاطس وذرة صغيرة 

دال مكاني   م    
عدس أسود

دال دابا   
عدس أصفر مع الثوم وبذور الكمون

سعر اإلختيار من
 املأكوالت النباتية :55

البرياني واألرز

دوم برياني   م، ج، ح    
روبيان/ دجاج / حلم / طعم بحري

السعر:65

برياني اخلضروات   ن، م، ج
السعر:55

أرز بسمتى مطهي بالبخار         
السعر:22

جيرا بوالف
أرز بسمتي بالكمون

السعر:26

اخلبز الهندي

روتي
اخلبز البني 
السعر:22

نان   م
خبز مع الزبدة وزيتون بالثوم

السعر:22

رومالي روتي   م
خبز رقيق 
السعر:22

إذا كنت تعاني من حساسية جتاه أي نوع من الطعام يرجى إخبار النادل
 حتى يتم حتضير الطعام املناسب

ح حار, ن نباتي, م منتوجات األلبان,  ج جوز , ط طعام بحري 
أغلب األطباق النباتية ميكن حتضيرها عند الطلب

األسعار شاملة 10% رسوم خدمة و10% رسوم بلدية



If you suffer from a food allergen/s please inform your order taker 
in order for us to prepare a suitable meal to meet your needs.

     Spicy,   V Vegetarian,  D  Dairy,   N Nuts,   SF Seafood,  GF Gluten Free
Most dishes can be prepared Vegetarian upon request

Prices are inclusive of 10% service & 10 % municipality fees

SWAAD KIDS MENU

Rolls      D
Chicken | Vegetable

Machli Tikka     D, SF
Tandoori fired fish morsels

Aloo Tikki     D, V 
Scrambled egg with onions, tomotoes and
mint chutney

Dal Makhani     D
Black lentils with cream

Butter Chicken    D, N
Tomato and ginger cream gravy

Naan | Roti     D 
Kashmiri | Plain | Butter

Fresh Fruit Salad

Scoop Of Ice Cream    D
Vanilla, Strawberry, Chocolate

All Main Course or Desserts   50
Combo Of Main Course and Dessert 55

All the Above Meals Are Accompanied with 
Choice Of French Fries or Steamed Rice



لوشيدرباراثا- بودينا باراثا
دقيق أبيض ونعناع

السعر:22

باهراوان كلشا   م
اخلبز احملشو مع البصل واجلنب

السعر:24

سلة سواد للخبز الشهي
مجموعة متنوعة من اخلبز الهندي الشهي من إختيارك ) 4 أنواع (

احللويات

كولفي   م، ج
كولفي الوردي مع شربات األناناس والزعفران 

آيس كرمي   م، ج
مساال تشاي- زبدة اللنب – التفاح املهروس ويقدم مع اجلوز الهش 

راسماالي   م، ج
فطائر اجلنب املنزلي املطهي في احلليب اخملفض مع الزعفران

جوالب جامون   م، ج
زالبية مقلية باحلليب مع شراب الزعفران الوردي 

سعر احللويات:32

إذا كنت تعاني من حساسية جتاه أي نوع من الطعام يرجى إخبار النادل
 حتى يتم حتضير الطعام املناسب

ح حار, ن نباتي, م منتوجات األلبان,  ج جوز , ط طعام بحري 
أغلب األطباق النباتية ميكن حتضيرها عند الطلب

األسعار شاملة 10% رسوم خدمة و10% رسوم بلدية



A campaign to protect the future
of uae fisheries.

The fish population here in the UAE is in danger of severe 
depletion due to the practice of overfishing. Many species of 
fish are being taken out well beyond sustainable levels. Here’s 
a staggering statistic:  The overall number of commercial 
fish in the country has declined by 80% in the last 30 years!
 
Hamour, also known as the Orange - spotted grouper, is fished 
at over 7 times the sustainable level and is the most overfished 
species in the UAE.
 
Emirates Wildlife Society, in association with the World Wide 
Fund for Nature (EWS-WWF), has launched the Choose Wisely 
campaign to help individuals make informed choices. Le Meridien 
Al Aqah is proud to be associated with such an initiative, aimed 
at helping us gain a better understanding of our resources and 
how we can protect them.
 
Choose the sustainable fish options available 
now at Le Meridien Al Aqah Beach Resort.

Environmentally sound choices are good for you
and good for the oceans, too!

For more information, 
please visit www.choosewisely.ae
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حملة حلماية األسماك في اإلمارات 
العربية املتحدة

إّن األسماك في اإلمارات العربية املتحدة معرضة خلطر االنقراض
 بسبب اإلفراط في صيدها. فكثيرة هي األصناف التي يتّم اصطيادها بكثرة 

بشكل يتنافى مع بقائها كمـا أن اإلحصاءات في هذا الشأن صاعقة فهي 
تشير إلى أّن النسبة اإلجمالية لألسماك املباعة في الدولة تدّنت بنســبة 

80%  في السنوات الثالثني املاضية! فسمك الهامور مثالً يتم اصطياده مبعدل 
7 أضعاف زيادة على املسـتوى املطلوب وهو أكثر

األسماك املصطادة في اإلمارات. لذلك، أطلقت جمعية اإلمارات للحياة البرية 
بالتعاون مع الصندوق العاملي للحفاظ على الطبيعة حملة »اختر بحكمة« 

ملساعدة األفراد على حسن االختيار بناء على املعرفة. ويفخر فندق مريديان 
منتجع شــاطئ العقة أن يكون جزءاً من هذه املبادرة الهادفة إلى التعّرف 

باملوارد املتاحة لنا وحمايتها.

اختر  اآلن األسماك الغيرمهددة باالنقراض في فندق مريديان منتجع شــاطئ 

العقة فاخليارات البيئية السليمة مفيدة لك وللبحار أيضاً!

للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة

www.choosewisely.ae :املوقع اإللكتروني 

اختر بحكمة
41                             400NC                                              42

   1                                                                                                                                          2            

   1                                                                                                                                          2                            

 400NC                    

41                             400NC                                              42  400NC                                         


