িশ ণ
মাঘল রা া : কাস িফ -২৫০০/- টাকা
১. কাি িবিরয়ািন ২. তহারী ৩. মারগ পালাও ৪. িচেকন রা আে া ৫.শাহী হািলম ৬.িচেকন
কাটেলট ৭. বীফ রা ৮. ল া রা ৯. িচেকন মাসালা ১০. মাগলাই পেরাটা ১১. দিহ বড়া ১২.
ভিজেটবল কা তাকারী ১৩. হািড় কাবাব ১৪. পাি িবিরয়ািন ১৫. নািগিস কাফতা ১৬.
বারহািন ১৭. মারগ মাস াম ১৮. বাগরা বাইগন ১৯. আলু বাখরার চাটনী

বকারী : কাস িফ -২০০০/- টাকা
১. ন কক ২. মােবল কক ৩. ু টস কক ৪. ি সলাের ৫. িচেকন প া স ৬. বীফ প া স
৭. িচেকন / বীফ রাল ৮. ি মেরাল ৯. চেজে া ১০. িমট লাফ ১১. বাগার (বীফ , মাটন , িচেকন )
১২. িপজজা (বীফ , চীজ , ভিজেটবল , িচেকন ) ১৩. িচেকন বান ১৪. ি সমাস ড ১৬. িমট
পাই ১৭. ডিনস ১৮. িলমন াট ১৯. এেপল পাই/ পাইনােপল পাই ২০. িমি িবি ট
২১. জ ামেরাল ২২. এগেলয়ার ২৩. নানতা িবি ট ২৪. কাব স া উইচ

চাইিনজ এ থাই : কাস িফ ২০০০/- টাকা
১. থাই সু ২.িচেকন কন সুপ ৩. হট এ সওয়ার সুপ ৪.িসচু য়ান সুপ ৫. িচেকন িসজিলং ৬.
িচেকন াই ৭.অনথন ৮. াম ি ক ৯. বীফ িচিল ১০. িচেকন উইথ ভিজেটবল ১১. িচেকন
উইথ িপিকং াইল ১২. ম ািরন িফশ ১৩. িফশ িফ ার ১৪. িফশ কক ১৫. িসচু য়ান ন ১৬.
বাটার াই ি
১৭. ি
টা ১৮.চাওিমন ১৯. চপ সুেয় ২০. লমন িচেকন ২১. শাল াইড
রাইস ২২. সুইট এ সওয়ার ন ২৩. থাই ি য়ার সু ২৪. ি ং রাল ২৫. াণ বল পেলট কাটেলট

শাল িমি : কাস িফ -২০০০/- টাকা

১. লালেমাহন ২. কােলাজাম ৩. ছানার পালাও ৪. রস মালাই ৫. বুি য়া ৬. মাওয়া লা ু ৭.
মাওয়া তরী ৮. রসেগা া ৯. মৗচাক ১০. চম চম ১১. অন দ ভাল ১২. াণ হারা ১৩. রস
কদম ১৪. ছানার িজলাপী ১৫. বালু সাই ১৭. দই

িপ া

শাল : কাস িফ ১০০০/-টাকা

১. মাগািরটা িপ া ২. িপ া িসওেতা ৩. ফু ি িপ া ৪. মাের িপ া ৫. িদয়ােভালা িপ া ৬.বারিব
িকও িপ া ৭. মি কান িপ া

ডজাটস : কাস িফ ২০০০/- টাকা
১. ই পুিডং ২. ু টস ইেফল ৩. সুফেল ৪.চারলট ৫. কা াড মৗছ ৬. আইস গ ও
িচজ কক ৮. ফালুদা ৯. ছানার পুিডং ১০. িসফন কক ১১. ু ট ান ১২. া বল।

৭. লমন

শাল হালুয়া : কাস িফ -২০০০/- টাকা
১. কারাক হালুয়া ২. হাবিস হালূয়া ৩. কালাকাদ হালুয়া ৪. নািরেকল আওর িজলাপী কা হালুয়া ৫.
সায়ান হালুয়া ৬. পেশায়ারী ৭. িডেমর মনসুর ৮. করাচী হালুয়া ৯. মাঘলাই হালুয়া ১০. চলার
ডােলর হালুয়া ১১. ভূ না লাউ ১২.ডাবল রু কা হালুয়া ১৩. মুগ মাহীিন ১৪. িডেমর জ া ১৫.
ছানার হালুয়া

মাইে া ওেভন িকং : কাস িফ- ২০০০/- টাকা
১. মােবল কক উইথ চকেলট লয়ার ২. পাইন আেপল আপ সাইড ডাউন কক ৩. িচেকন দােপঁয়াজা ৪.
ছালা মুগ ডােলরিখচু িড় ৫. িচেকন রা
৬. ন পালাও ৭. নান রু ৮. িচেকন ত ুির ৯. শাহী
জ া ১০. িফশ কাির /সিরষা ইিলশ ১১. িচেকন শাসিলক ১২. শাল ডাল ১৩. িপ া ১৪. ি াল
পুিডং ১৫. সুিজ / গাঁজর / পঁেপর হালুয়া ১৬. িসচু য়ান ি
১৭. িচেকন উইথ ভিজেটবল ১৮.
বুেটর হালুয়া ১৯. িফশ পুিডং ২০. িম বল উইথ সস ২১. আলুর চপ ২২. আলু মটর পিনর

কাবাব : কাস িফ -২০০০/-টাকা
১. রশমী কাবাব ২. িশকাম পুির কাবাব ৩. তাজ কাবাব ৪. বাধািন কাবাব ৫. সুঁতা কাবাব ৬.
চাপ কাবাব ৭. গু া কাবাব ৮. মা ািজ কাবাব ৯.িশক কাবাব ১০. িফশ কাবাব ১১. িদলদার
কাবাব ১২. ি ির কাবাব ১৩. হাউজ কাবাব ১৪. িচেকন কলিম কাবাব ১৫. টংির কাবাব ১৬.
পেশায়ারী ভু না কাবাব ১৭. মিত কাবাব ১৮. ব কাবাব ১৯.জািল কাবাব

শাল াকস : কাস িফ- ২০০০/-টাকা
১. লাজািনয়া ২. চটপ ৩. সমুচা ৪. আলু া ৫. িচেকন পাকড়াস ৬. াওয়ার াইড সেসজ ৭.
পালং িডলাইট ৮. িসঙাড়া ৯. ইেয়াগাট ন স া উইচ ১০. িচেকন নােগট ১১. িচেকন াম চপ ১২.
ভিজেটবল রাল ১৩. িফশ চপ ১৪. ফু চকা ১৫. মসলা ধাসা ১৬. শমা ১৭. িচজ টা ১৮. ফাই
বীফ এ চীজ স া উইচ ১৯. ভল পুির ২০. ছানার কাটেলট ২১. নুডুলস রাল

িচেকন এ পেরাটা : কাসিফ - ২০০০/- টাকা
১. িকমা পরাটা ২. আলু পরাটা ৩.মােবল পরাটা ৪. পিনর পরাটা ৫. পরত পরাটা ৬. বসিনয়ান
পরাটা ৭. মটর সু পরাটা ৮. নবাবী পরাটা ৯. ত ুির / টানা পরাটা ১০. ভাজ পরাটা ১১. িচেকন
চীজ পরাটা ১২.িডম পালং মুরিগ ১৩. কাটা মসলায় মুরগী ১৪. ম া াড িচেকন ১৫. াই িচেকন
কারী ১৬. সাউথ ইি য়ান িচেকন কারী ১৭. াইিস রা িচেকন ১৮. পাইন আেপল িচেকন ১৯.
মাসালা িচিল িচেকন ২০.বারিবিকউিচেকন

ীেমর রা া : কাস িফ-১২০০/- টাকা

১.চকেলট কক ২. সুিজর কক ৩. লা া কক ৪. করােমর পুিডং ৫. িপ া ৬. ছানা পুিডং ৭.
িচেকন রাইস ডা িলং ৮. ক দই এর পুিডং ৯. িচেকন নােগট ১০.িচেকন মম ১১. ীম িচেকন
কামা ১২. িচংিড়র পাতু ির ১৩. ীম িমটেলাফ ১৪. টর িলন ১৫. ক ােবজ ীমেরাল

জ াম জিল : কাস িফ -১০০০/- টাকা
১. অের মামােলট ২.িম ড ু টস ৩. টেমেটা সস ৪. ম ার জিল ৫. গারিলক সস ৬. ততু েলর
সস ৭. পয়ারার জিল ৮. আনারেসর জ াম ৯. ীন সস ১০.আনারস / কমলার ায়াস ১১.
িসনেথ ক অের জলী ১২. িসনেথ ক ম াংেগা জলী ১৩. মেরিডয়াম সস ১৪. কমলা / আনারেসর
জলী ১৫. টেমেটা িচিল সস।

দশীয় রা া : কাস িফ - ২০০০/- টাকা
১. ইিলশ পাতু ির ২. ইিলশ কচু ভু না ৩. খজুর গুেড়র িফরনী ৪. লাবড়া ৫. ফিল মােছর কাফতা
৬. ডাল ভু না ৭. কাঁচা কলা চপ ৮. িচংিড় ভতা ৯. শুটিক ভু না ১০. বাধা কিপ মাংস ভু না ১১. সরেষ
ইিলশ ১২. িচংিড় কচু র লিত রা া ১৩. কলার মাচায় ঘ ১৪. লাউ পাতার ঝাল ১৫. ইিলশ
পালাও ১৬. ভু না িখচু িড় ১৭. ভু না গা ১৮. মুরগীর দািপঁ য়াজা ১৯. রুই মােছর কারমা কামা
২০. নািরেকল পালাও ২১. নািরেকল কচু র কারমা ২২. নািরেকল িচংিড়র মালাইকারী

শাল িবিরয়ানী : কাস িফ -২০০০/- টাকা
১. ইয়াখিন ওয়ালা িবিরয়ানী ২. মিত িবিরয়ানী ৩. হায় াবাদী িবিরয়ানী ৪. িকিমক িবিরয়ানী ৫. কচা
মােছর িবিরয়ানী ৬. পু সুলতািন িবিরয়ানী ৭. নবর িবিরয়ানী ৮. ঝাল কাি রী িবিরয়ানী ৯. িচেকন
কাি িবিরয়ানী ১০. শা জাহানী িবিরয়ানী

আচার : কাস িফ- ২০০০/-টাকা

১. চালতার আচার ২. টক -িমি আেমর আচার ৩. কাঁচা আেমর
আচার ৪. আেমর ঝাল
আচার ৫. আনারেসর কা ীির আচার ৬. সবিজর আচার ৭. লাল মিরেচর আচার ৮. মাংেসর মিরেচর
আচার ৯. আেমর মার া আচার ১০. জলপাই এর আচার ১১. টেমেটার আচার ১২. আেপল এর আচার।
১৩. আমড়ার আচার ১৪. আমলিকর আচার ১৫. আেমর বল আচার ১৬. আলু বাখরার আচার ১৭. খজুর
ঝু িড় আচার ১৮. আেমর ঝু িড় আচার ১৯. কাঁচা মিরচ ও রসুেনর আচার

িপঠা : কাস িফ- ২৫০০/- টাকা
১. লব লিতকা ২. ীরসা লিতকা ৩. পানেতায়া ৪. দয় হরণ ৫. নকশা ৬. িজলাপী িপঠা ৭.
পা সা া ৮. দুধ পাকান ৯. মুগ পাকান ১০. বউ িপঠা ১১. ফু ল িপঠা ১২. গালাপ িপঠা ১৩. পুর ভরা রস
ভরা ১৪. িরং িপঠা ১৫. ভােজ ভােজ মজা ১৬. রােষ িভজােনা সােচর িপঠা ১৭. িবিবখানা ১৮. ফু লঝু ির
িপঠা ১৯. শাহী ভাপা ২০. দুধ ভাপা ২১. িল িপঠা ২২. শাল রস ভরা ২৩. লা ু ২৪. ইিলশ িপঠা ২৫.
মারগ সংসার ২৬. তােলর কক ২৭. মালাই পুিল ২৮.নারেকিল িপঠা ২৯. িঝনুক িপঠা ৩০. িসম ফু ল িপঠা
৩১. শাল চ পুিল িপঠা ৩২. পুয়া িপঠা

শাহী রা া : কাস িফ-২০০০/-টাকা
১. কড়াই মুগ ২. ঝটপট আইসি মেসাডা ৩. বগুেনর মাসকা ৪. শাহাজাদী িবিরয়ানী ৫. শাহী িচেকন
কারমা ৬. কােকানাট সুইট িডলাইট ৭. বগুেনর সুফেল ৮. রাশীয়ান পালাও ৯. শাহী জ া ১০. শাহী টু করা
১১. ইরানী িচেকন ১২. গায়ািনজ িচেকন কারমা ১৩. িস িবিরয়ানী ১৪.অমৃত ১৫. শাহী জ া সমাই ১৬.
মুরগীর মাঝাক কিল ১৭. শাল িচংিড়র মালাইকারী

শাল িফশ কারী : কাস িফ -১০০০/- টাকা
১. নবাবী ভটিক ২. িফস মৗিল ৩. আনারস ইিলশ ৪. লমন িফশ কারী ৫. ইিলশ পাতু ির ৬. ইিলশ কাবাব
৭. ইিলশ পালাও ৮. িফস ত ুির ৯. টেমেটা সেস রূপচাঁদা ১০. াই িফস কারী

ি ংস

শাল : কাস িফ -১০০০/- টাকা

১. কমলা কথন ২. কলা কাহন ৩. শরবত- এ- সবিজ ৪. গালাপ জল ৫. পানীয়েত ফলাহার ৬.
রাজিম শক ৭. লেমােনড ৮. ফল ম ুির ৯. িজরা পািন ১০. বানানাস মুিদ ১১. প া ি ং ১২. ল ল
১৩. েবির িচড়ার লাি ১৪. চকেলট কিফ ি স ১৫. ওয়াটার মলন ােপ

শাল সালাদ : কাস িফ - ১০০০/- টাকা
১. ু টস চাট ২. ক ািসওনাট সালাদ ৩. রািশয়ান সালাদ ৪. দই এর সালাদ ৫. ম ককেলট সালাদ ৬.
লবািনজ সালাদ ৭. িচেকন সালাদ ৮. হায়াইট সস উইথ ভিজেটবল সালাদ ৯. িসচু য়াল সালাদ ১০. ু ট
উইথ িচেকন সালাদ ১১. ায়তা ১২. ম াকারিন িচেকন সালাদ ১৩. ভিজেটবল সালাদ ১৪. পাটােটা
সালাদ ১৫. িচেকন এ পাইন আেপল সালাদ

সবিজ

শাল : কাস িফ- ১০০০/- টাকা

১.স ব ন ২. শবনম সবিজ কারী ৩. পুর ভরা ফু ল কিপ ৪. "ন " রতন কারমা ৫.ি াল
মাছাকস ৬. সবিজ পালাও ৭. আচাির আলুর দম ৮. আলু মটর পিনর ৯. পালং পিনর ১০. ভিজেটবল
টা ১১. কচু র কামরা ১২. বকড ভিজেটবল।

আইসি ম : কাস িফ-২০০০/- টাকা

১. লমন লিলস ২. ভ ািনলা আইসি ম ৩. বানানা ৪. চকেলট আইসি ম ৫. প া আইসি ম
৬. জলী / বািরপল আইসি ম ৭. াে আইসি ম ৮. কাসাটা আইসি ম ৯. লিফ আইসি ম ১০.
টু ঁ ু আইসি ম ১১. ম াংেগা আইসি ম ১২. রইনেবা আইসি ম ১৩. েবরী আইসি ম ১৪. অের
আইসি ম।

শাল কক : কাস িফ - ২০০০/- টাকা
১. চকেলট
২. ভিনলা
৩. পাইনােপল আপেসট ৪. অের কক ৫. লমন কক ৬. ু ু
গ াতু ৭. পরালাইন কক ৮. ওভাল ন কক ৯. মাক কক ১০. কেরাট কক ১১. িগটার কক
১২. েবরী কক ১৩. দাতলা কক ১৪.বারিব কক ১৫. কাটু ন কক ১৬. া ু ট কক ১৭. পি
কক

