
முதல் நாள் இரவு டிபன்
பாதாம் அல்வா

பிரட் அல்வா

ட்ைர ஜாமூன்

மலாய் கஜா

மினி ஜாங்கிரி

ெநய் ேபாளி
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1. இடியாப்பம்-ெசாதி  

ேதங்காய் பால்  

ேசமியா பாத்  

தயிர் ேசமியா  

தயிர் சாதம்  

குதிைரவாலி தயிர் சாதம்  

7.

சாம்பார் 

ேதங்காய் சட்னி 

மல்லி சட்னி 

தக்காளி சட்னி 

புளி மிளகாய் 

8.

மசாலா பால்  

மிளகு பால்  

பனங்கற்கண்டு பால்  

9.

ெகாத்துப் புேராட்டா 

காளான் குருமா 

ெராமாலியன் ெராட்டி 

பனீர் பட்டர் மசால் 

2.

ெவஜ் புலாவ் 

ெலமன் ெபப்பர் 

ஆனியன் சாலட் 

ேபபி கார்ன் புலாவ்

3.

காரப் பனியாரம் 

பட்டணம் பக்ேகாடா 

சப்பாத்தி-தால் 

ைமசூர் ேபாண்டா 

4.

ஆனியன் ஊத்தாப்பம் 

ெபாடி ஊத்தாப்பம் 

ெவஜ் ஊத்தாப்பம் 

5.

ஆனியன் ஊத்தாப்பம் 

ெபாடி ஊத்தாப்பம் 

ெவஜ் ஊத்தாப்பம் 

பட்டர் பீன்ஸ் ஊத்தாப்பம்  

காலி பிளவர் ஊத்தாப்பம்  

முந்திரி ஊத்தாப்பம் 

6.

மினி இட்லி  

பிைரடு இட்லி  

சாதா இட்லி  

தக்காளி இடியாப்பம்  
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காைல டிபன்
மலாய் கஜா  

ரவா ேகசரி  

புரூட் ேகசரி  

ேசமியா ேகசரி  

ேகாதுைம அல்வா  

கார்ன்பிளவர் அல்வா  

ைபனாப்பிள் அல்வா  

இனிப்பு பனியாரம்  

பால் பனியாரம்  

பூரி-மசால்-குருமா  

ேசாலாபூரி-ெசன்னா மசாலா  

அைட-அவியல்  

இடியாப்பம்-ெவஜ் பாயா  

ஆப்பம்-வடகறி-  

ேதங்காய் பால்  

ெநய் ெபாங்கல்   

இட்லி   

ெமது வைட   

சாம்பார் வைட   

ெநய் ேராஸ்ட்   

மசால் ேதாைச   

ெபாடி ேதாைச   

ரவா கிச்சடி   

பிரட் ரவா கிச்சடி   

சாம்பார்   

ேதங்காய் சட்னி   

கார சட்னி   

இட்லிப் ெபாடி   

பில்டர் காபி   

டீ   
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மதியம்
பாஸந்தி்

ேகரட் ஜாம்

காஜீ கத்லி

ேகரட் ைமசூர்பாகு

ெநய் ைமசூர்பாகு

ரச மலாய்     

ரச குல்லா     

காளான் பிரியாணி     

காளான் குருமா     

பிரட் பிரியாணி     

பனீர் பட்டர் மசால்     

ெவஜ் பிரியாணி     

ெவஜ் குருமா     

ெவள்ளரி தயிர் பச்சடி     

பட்டர் பீன்ஸ் பால் கூட்டு     

உருைள கார கறி     

பச்ைச பட்டாணி பால் கூட்டு     

கதம்ப ெபாரியல்     

கத்திரிக்காய் பருப்பு கூட்டு     

கத்திரிக்காய் கிேரவி சாப்ஸ்     

ெவண்ைடக்காய் புளி மண்டி     

பீன்ஸ் உசிலி     

அவைரக்காய் மசால்     

சவ்சவ் பருப்பு கூட்டு     

புடைலங்கா பருப்பு கூட்டு     

தக்காளி பருப்பு கூட்டு     

ேசப்பங்கிழங்கு சாப்ஸ்     

ேசைனகிழங்கு சாப்ஸ்     

தடியங்காய் பருப்பு கூட்டு     

மலபார் அவியல்   

வாைழப்பூ ேகாலா   

மீல்ேமக்கர் ேகாலா   

ெவஜ் ேகாலா    

பருப்பு ெநய்   

சாம்பார்   

வத்தல் குழம்பு   

வாைழப்பூ குழம்பு   

உருண்ைட குழம்பு   

மணத்தக்காளி கார குழம்பு   

தக்காளி ரசம்   

பருப்பு ரசம்   

மிளகு ரசம்   

ைபனாப்பிள் ரசம்   

ைமசூர் ரசம்   

பால் பாயாசம்   

அைட பாயாசம்   

ரவா பாயாசாம்   

பருப்பு பாயாசம்   

அவுல் பாயாசம்   

அரிசி பாயாசம்   

அைட பிரதமம்   

பழபாயாசம்   

ெகட்டி ேமார்   

மா. ஊறுகாய்   

மா.இஞ்சி ஊறுகாய்   

இஞ்சி ெதாக்கு   

புளி மிளகாய்   

ஐஸ்கிரீம்   
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அைசவம்
ைபனாப்பிள் சிைலஸ்    

ேகரட் அல்வா    

மட்டன் பிரியாணி    

மட்டன் சுக்கா    

மட்டன் ேகாலா    

மட்டன் கட்லட்    

மட்டன் காடி சாப்ஸ்    

மட்டன் குழம்பு    

மட்டன் ெகாத்துக்கறி    

முட்ைட பிரியாணி    

முட்ைட பனியாரம்    

முட்ைட ெபாடி மாஸ்    

முட்ைட அவியல்    

முட்ைட குழம்பு    

முட்ைட ெபப்பர் மசால்    

மீன் ேராஸ்ட்    

மீன் கட்லட்    

மீன் புட்டு    

மீன் குழம்பு    

சிக்கன் பிரியாணி    

சிக்கன் 65    

சிக்கன் சாப்ஸ்    

சிக்கன் கிேரவி    

சிக்கன் சுக்கா    

சிக்கன் கட்லட்    

சிக்கன் ெகாத்துக்கறி    

ெபப்பர் சிக்கன்    

சிக்கன் குழம்பு    

சிக்கன் ேகாலா    

சாதம்    

தக்காளி ரசம்    

ரவா பாயாசம்    

ெகட்டி ேமார்    

மா. ஊறுகாய்    

மா,இஞ்சி ஊறுகாய்    

இஞ்சி ெதாக்கு    

புளி மிளகாய்    

ஐஸ்கிரீம்    

பீடா    
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