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عندما تكون في الھند فانھ یسھل علیك العثور على مكان تتناول 

طعامك بھ فھو لیس باالمر الصعب ابدا ، ویحتوي دلھي على العدید 
 من المطاعم الجیدة خاصة في مركز المدینة .

 
 

، و یمكنك الحصول على الطعام الحالل في مراكز التسوق   Food Courtكما تحتوي اغلب مراكز التسوق على 
 وذلك من خالل المطاعم الموجودة فیھا .

 
سوف تشاھد في الشارع واطراف المحطات الباعة المتجولین لطھي الطعام (علیك باالنتبھ فربما غیر مسار رحلتك 

 تناولك لوجبة من ھذه االماكن ، ال تعكر صفو رحلتك ) .
 
 

وتوجد عالمات دالھ على المطاعم الحالل ككتابة بسم هللا او وضع صورة الكعبة او كتابة هللا وغیرھا من االلفاظ 
 الدالة على ان ھذا المطعم مسلم ویحتوي على الطعام الحالل .

 
 

اذا لم یكن اي مطعم بالقرب من الفندق الذي تقطن بھ فمن 
االفضل تناول وجبتك في الفندق ، ویمكنك في الفندق تناول 

 
 

 Foodالطعام والمطاعم              
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 االطباق النباتیة المختلفة . 
والمعرف   Connaught Placeوتعرف دلھي بالمطاعم القدیمة ذائعة الصیت واكثرھا تتمركز في منطقة میدان 

 . CPباسم 
 CPمطاعم في میدان 

1– Saravana Bhavan 
 

یعتبر ھذا المطعم من اكبر المطاعم النباتیة 
في العالم وھو یحتوي على عدة فروع في 

دلھي وعدة دول عالمیة وعربیة  -الھند 
ابوظبي  -نذكر من الدول العربیة ( الكویت 

 قطر ) . -عمان  -دبي  -
 

ویتمیز بالحلویات اللذیذة التي یقدمھا 
باالضافة للقھوة المجلوبة من جنوب الھند ، 

اشیاء تجعل وقتك یمر باستمتاع في تناول 
 احد الوجبات في ھذا المطعم .

 
االسعار ثابتة ونظیف جدا ویقع بالقرب من فندق 

Madras Hotel  . 
                     

www.saravanabhavan.com 
  

  Connaught Place   انظر الخریطة    
  

2– Nizam’s Kathi Kabab 
 

 ال تقلق بشان الكباب فھو في االنتظار !!!
الكباب الھندي الذي ال یقاوم حكایة اخرى من 

االطباق الھندیة الشھیة تضع نفسھا نصب 
عینیك ، یمكنك االستمتاع بالكباب مباشرة في 

المطعم او اخذه إلى الفندق الذي تقیم بھ ، لتكن 
على راحتك وتتلذ اكثر واكثر بھذا الطبق اللذیذ 

 جدا .
 

 یحتوي على عدة فروع في الھند ودلھي .
یقبل على ھذا المطعم الكثیرین فھو ثقة ونظیف 

 باالضافة للكباب اللذیذ الذي یقدمھ .
 

www.nizams.com 
  Connaught Placeانظر الخریطة   
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 3– Zaffran  
 

 زعفران 
حتما بان ھذا االسم یحمل بین طیاتھ الكثیر من 

اللذة الرائعة فبجمال الزعفران ولذتھ یمكنك 
تخیل ھذا المطعم الرائع والذي یقدم العدید من 

االطباق النباتیة ، فھو عصري ومختلف في 
اطباقة ،فان كنت تود االستمتاع بتجربة خاصة 

الطباق اكثر عصریة فان ھذا المطعم مناسب 
 جدا لك .

 
 

 Hotel Palace Heightsیقع ھذا المطعم في فندق 
 

  Connaught Placeانظر الخریطة   
 
 

Wenger’s - 4 
 

كان ھذا المحل ھو اول محل للمعجنات  1926في عام 
والزال  CPوالحلویات والمخابز الجدیدة افتتح في میدان 

باقي ویقدم ھذا المحل الكیك المختلف والسندویشات 
 باالضافة للسلطات  والشوربات .

 
www.wengers.in 

 
  Connaught Placeانظر الخریطة   
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إلى منطقة اخرى   CPونخرج من میدان  
ومطعم اخر من المطاعم الجیدة التي یقترحھا 

 الدلیل السیاحي شوف الدنیا علیك .
 
 

Karim 
 
 

عند ذھابك إلى المسجد الجامع او ضریح نظام 
الدین یوجد مطعم قدیم ومشھور جدا 

للتندوري ، نظیف جدا ویمكنك تناول وجبتك 
 ھناك او اخذھا للفندق الذي تقیم بھ .

 
www.karimhoteldelhi.com  

  
 

 1911مطعم 
 

 ھل یراودك تجربة تناول وجبتك كالنبالء ؟؟؟؟؟
 

   Imperial Hotelفي ھذا المكان االستثنائي یمكن ان تطلق   العنان وتخوض ھذه التجربة ، في دلھي في فندق 
 یمكنك ذلك .1911والذي یقع بھ مطعم  

 
 مطعم فاخر جدا وال یتوجب علیك االقامة في ھذا الفندق لتناول وجبتك بھ .
 كما یوجد مطعم اخر ومقھى في ھذا الفندق ، عالي الجودة ، غالي السعر .

 
ویقدم ھذا المطعم خدمة 
البوفیة المفتوح للغداء 

حتى لغیر المقیمین 
بالفندق ، فیمكنك تناول 

وجبة الغداء في ھذا 
 المكان االستثنائي .

 
 

واوقات البوفیة للغداء من 
إلى   2:45الساعة 
 ظھرا . 12:30

 
انظر الخریطة   

Connaught Place  
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یعتبر المطبخ الھندي من المطابخ  

االكثر شعبیة في العالم ، ویتذوق 
العدید من الشعوب الطعام الھندي 

ویتمیز بالمذاقات المختلفة والمتعددة 
وتعتمد االطباق الھندیة اعتمادا كلیا 

على البھارات والفلفل الحار باالضافة 
 لحلیب جوز الھند .

 
 
 

وھناك اطباق اصبحت ال غني عنھا 
خارج الھند مثل بریاني الدجاج او 

التنوري دجاج او لحم وكذلك  -اللحم 
صالونھ الدال  -الكباب الھندي 

 دجاج تكا مساال وغیرھا من االطباق الھندیة المشھورة ونذكرھا  بطریقة مفصلة . -(العدس) 
 
 
 

 لحم تندوري 
 

 -المقادیر :
ملعقة  -كیلو لحم مقطع او بعظم 
فص  2 -صغیرة زنجبیل مفروم 

ملعقة كبیرة مسحوق  -ثوم ناعم 
 -كوب زبادي  -ملح  -تندوري 

 ملعقة كبیرة زیت . 
 
 
 

 الطریقة:
 

 2ینقع اللحم ویحفظ فى البراد 
 ساعة او لیلة كاملة یشوى على الفحم او فى الفرن واثناء الشوى یسقى بصلصتھ المتبقیة.

 
 
 

 -اما المعجنات فھي االخرى شاملة وثریة في الھند ونذكر من انواع الخبز والمعجنات :
السمبوسة الھندیة  -الباكورا  -خبز البوري-خبز النان -روتي التندوري -خبز آلفاش  -خبز الشباتي -خبز الباراتا 

 وغیرھا من االنواع التي ال حصر لھا في مناطق الھند المختلفة .
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 -ونذكر بالشرح طریقة عمل : 
 

 Pooriخبز البوري ; 
 

 المقادیر 
كوب  ¾   -كوب  دقیق قمح ¾  -كوب  دقیق ¾  

 ملعقة كبیرة  زیت.¾  -ماء دافئ
 

 -الطریقة :
 
 عجن جمیع المقادیر مع بعضھا. 

 
تشكیل العجینة على شكل دوائر بحجم عین جمل  

 (الجوز).
 
 فرد العجینة، ثم قلیھا بالزیت حتى تنتفخ ویصبح لونھا ذھبیا.  

 
 بقي ان تعرف بان الھند اشتھرت بالحلویات كشھرتھا باالطباق الھندیة االخرى ، ومن اشھر الحلویات في الھند 

 لدو...... وغیرھا من الحلویات الھندیة . -رسماالي  -غالب جاموة
 

 -نذكر بالشرح منھا :
 

 Rasmalai -رسماالي 
 

 المقادیر:
 

ملعقة  -بیضتین -كاسین حلیب بودرة  
 شاى بیكنج باودر.

 للصوص : 
 -ھیل مطحون  -كوبین حلیب طازج
 فنجان سكر . -زعفران وماء ورد 

 
 الطریقھ:

 
تعجن المقادیر األولى المكونھ من -1

 بودرة الحلیب والبیض مع بعض ونعمل منھا كرات صغیره .
 
 ونسخن الحلیب السائل مع السكر والھیل والزعفران وماء الورد.-2
 
 دقیقھ) ثم یوضع فى الثالجھ حتى یبرد ویقدم.  45وتوضع الكرات فیھ ویترك على نار ھادئھ لمدة (-3
 

 

 


