Sowdambigaa Catering services , Virudhachalam
Menu Items

இட்லி (Idli) Varieties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

இட்லி (Idli)

ரவா இட்லி (Rava Idli)

காஞ்சிபுரம் இட்லி(Kanchipuram Idli)
குஷ்பு இட்லி(KusbooIdli)

தந்தூரி இட்லி(Tandoor Idli)
மிளகு இட்லி(Pepper Idli)

ப ாடி இட்லி (Podi Idli)
ராகி இட்லி (Raagi Idli)

கம்பு இட்லி (Kambu Idli)
காய்கறி (Vegitable Idli)

ட்
ீ ரூட் இட்லி (BeetRoot Idli)

சாம் ார் மினி இட்லி (Sambar Mini Idli)
ப ப் ர் இட்லி
சில்லி இட்லி

ிரர (Pepper Idli Fry)

ிரர (Chilly Idli Fry)

ககரட் இட்லி (Carrot Idli)

கதாரச ( Dosai) Varieties
1. கல்கதாரச (Kal Dosai)
2. ப ாடி கதாரச (Podi Dosai)
3. மசால் கதாரச (Masaal Dosai)
4. ராகி கதாரச (Raagi Dosai)
5. மிளகு கதாரச (Pepper Dosai)
6. பசட் கதாரச (Set Dosai )
7. தக்காளி கதாரச (Tomato Dasai)
8. ககாதுரம கதாரச (Wheat Dosai )
9. காய்கறி கதாரச (Vegetable Dosai)
10. ஊத்தப் ம் (Oothappam)
11. ஆனியன் ஊத்தப் ம் (Onion Oothappam)
12. ப ாடி ஊத்தப் ம் (Podi Oothappam)
13. பவஜ் ஊத்தப் ம் (Veg Oothappam)
14. முந்திரி ஊத்தப் ம் (Cashew Oothappam)
15. தக்காளி ஊத்தப் ம் (Tomato Oothappam)
16. காய்கறி ஊத்தப் ம் (Vegetable Oothappam)
17. மிளகு ஊத்தப் ம் (Pepper Oothappam)

இடியாப்பம் Idiyappam Varieties
1. இடியாப் ம் பசாதி (Idiyappam Sothi)
2. கறிகவப் ிரல இடியாப் ம் (Karuveppillai Idiyappam)
3. புதினா இடியாப் ம் (Puthina diyappam)
4.
ால் இடியாப் ம் (Milk Idiyappam)
5.
6.
7.
8.
9.
10.

மல்லி இடியாப் ம் ( Coriander idiyappam)
தக்காளி இடியாப் ம் (Tomato Idiyapam )

எலுமிச்ரச இடியாப் ம் ( Lemon Idiyappam )
புளி இடியாப் ம் (Puli Idiyappam)

மிளகு இடியாப் ம் ( Pepper Idiyappam)

காய்கறி இடியாப் ம் ( Vegetable Idiyappam)

உப்புமா (Uppuma) Varieties
1. ரவா உப்புமா (Rava Uppuma)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

தக்காளி உப்புமா (Tomato Uppuma)
இட்லி உப்புமா (Idli Uppuma)

ஓட்ஸ் உப்புமா (Oats Uppuma)

கசமியா உப்புமா (Semiya Uppuma)
கசாயா உப்புமா (Soya Uppuma)

ககழ்வரகு உப்புமா (Raagi Uppuma)

ககாதுரம உப்புமா (Wheat Uppuma)
திரன உப்புமா (Varagu Uppuma)

காய்கறி உப்புமா (Vegetable Uppuma)

ிரட் உப்புமா (Bread Uppuma)

கசாளம் உப்புமா (Jowar Uppuma)

கிச்சடி (Kichadi) Varieties
1. பவஜ் கிச்சடி (Veg Kichadi)
2. கசமியா கிச்சடி (Semiya Kichadi)
3. ரவா கிச்சடி (Rava Kichadi)
4. தக்காளி ரவா கிச்சடி ( Tomato Rava Kichadi)
5. காய்கறி மசால் கிச்சடி ( Veg masala Kichadi)
6. பசன்னா ருப்பு கிச்சடி ( Channa Daal Kichadi)
7. ஓட்ஸ் கிச்சடி ( Oats Kichadi)
8.
9.

ாலக் கிச்சடி ( Palak Kichadi)
ாசிப்

ருப்பு ( Moong Daal Kichadi)

பபாங்கல் (Pongal) Varieties

1. ரவா ப ாங்கல் (Rava Pongal)
2.
ால் ப ாங்கல் (Milk Pongal)
3. பவண் ப ாங்கல் (White Pongal)
4. சர்க்கரர ப ாங்கல் (sweet pongal)
5. சம் ா ககாதுரம ப ாங்கல் (Wheat pongal)
6. புளி ப ாங்கல் (Puli pongal)
7. அக்கார வடிசல் (Akkara Vadisal)

பூரி (Poori Varieties )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

முள்ளங்கி பூரி (Radish Poori)

தக்காளி பூரி (Tomato Poori)
ட்
ீ ரூட் பூரி (Beetroot Poori)
ாலக் பூரி (Palak Poori)

ககரட் பூரி (Carrot Poori)
ால் பூரி (Milk Poori)

கசாளம் பூரி (Corn Poori)

காலிஃ ிளவர் பூரி (Cauliflower Poori)

ரவா பூரி (Rava Poori)

முட்ரைக்ககாஸ் பூரி (Cabbage Poori)
பவங்காயம் பூரி (Onion poori)
காய்கறி பூரி (Vegetable poori)

புலாவ் ( Pulav Varieties)
1. பவஜ் புலாவ் (Veg Pulav)
2.
ஸ்
ீ
புலாவ் (Pees Pulav)
3. மஸ்ரூம் புலாவ் (Mushroom Pulav)
4.
ன்ன ீர் புலாவ் (Paneer Pulav)
5. கசாளம் புலாவ் (Corn Pulav)
6. பசன்னா புலாவ் (Channa Pulav)
7. தக்காளி புலாவ் (Tomato Pulav)
8. உருரளக்கிழங்கு புலாவ் (Potato Pulav)
9.
ட்
ீ ரூட் புலாவ் (Beetroot Pulav)
10. புதினா புலாவ் (Mint Pulav)

சப் ாத்தி (Chappathi Varieties)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

பவஜ் சப் ாத்தி (Veg Chappathi)

ட்
ீ ரூட் சப் ாத்தி (Beetroot Chappathi)

ஓட்ஸ் பராட்டி சப் ாத்தி (Oats roti Chappathi)
ககழ்வரகு சப் ாத்தி (Raagi Chappathi)

இஞ்சி சப் ாத்தி (Ginger Chappathi)
ச்ரச

ட்ைாணி சப் ாத்தி (Green peas Chappathi)

7. நான் (Naan)
8.
ட்ைர் நான் (Butter Naan)
9. பகாத்து சப் ாத்தி (Kothu Chappathi)
10. ருப்பு சப் ாத்தி (Dhal chappathi)
11. ிரட் சப் ாத்தி (Bread Chappathi)
12. மசால் சப் ாத்தி (masala chappathi)
13. ஆலு

ராதா (Aloo Paratha)

பர ாட்டா (Parotta Varities)
1. சில்லி கராட்ைா (Chili Parotta)
2. பகாத்து கராட்ைா (Kothu Parotta)
3. வச்சி
ீ
கராட்ைா (veechu Parotta)
4. வறுத்த கராட்ைா (Fried Parotta)
5. ககாதுரம கராட்ைா (Wheat Parotta)
6. புதினா கராட்ைா (Mint Parotta)
7. உருரளக்கிழங்கு கராட்ைா (Potato Parotta)
8. Ceylon கராட்ைா
9. Malabar கராட்ைா
10. விதுருநகர் எண்பணய் கராட்ைா
11. Coin கராட்ைா

மசால் /Gravy (Masala)
1. பசன்னா மசால் (Chenna Masaal)
2. கிரீன் ஸ்
ீ
மசால் (Greenpees Masaal)
3. ஆலுககா ி மசால் (Aloogobi Masaal)
4. ககா ி மஞ்சூரியன் (Gobi Manchurian)
5. மஸ்ரூம் மஞ்சூரியன் (Mushroom Manchurian)
6. சில்லி ககா ி (Chilly Gobi)
7. ககா ி 65(Gobi 65)
8. மஸ்ரூம் 65 (Mushroom 65)
9.
ன்ன ீர் 65 (Paneer 65)
10. பவஜ் கட்லட் (Veg Cutlet)
11. ன்ன ீர் ட்ைர் மசாலா (Paneer Butter Masala)
12. கைாய் கிராவி (Kadai Gravy)
13. உருரளக்கிழங்கு காரகறி (Potato Karacurry)
14. பவஜ்குருமா (Veg Kuruma)

சட்னி (Chutni Varieties)
1. கதங்காய் சட்னி (Coconut Chutni)
2. தக்காளி சட்னி (Tomato Chutni)
3. கருகவப் ிரல மல்லி சட்னி (Curry Leaves Chutni)
4. மல்லி சட்னி (Coriander Chutni)
5. கவர்கைரல சட்னி (Peanut Chutni)
6. புதினா சட்னி (Pudhina Chutni)
7. ப ருங்காயம் சட்னி (asafetida Chutni)
8.
ட்
ீ ரூட் சட்னி (Beetroot chutni)
9. ககரட் சட்னி (Carrot chutni)
10. பூண்டு சட்னி (Garlic chutni)
11. பவங்காயம் சட்னி (Onion chutni)
12. இஞ்சி சட்னி (Ginger chutni)
13. கத்திரிக்காய் சட்னி (Brinjal chutni)
14. கத்திரிக்காய் பகாசுத்
15. மதர சட்னி

சாத வகககள் (Rice Verities)
1. பவஜ்

ிரயாணி (Veg Biryani)

2. புதினா சாதம் (Pudhina Rice)
3. கருகவப் ிரல சாதம் (Curry Leaves Rice)
4. கதங்காய் சாதம் (coconut rice)
5. தக்காளி சாதம் (Tomato Rice)
6. புளி சாதம் (Puli Rice)
7. எலுமிச்ரச (Lemon Rice)
8. மாங்காய் சாதம் (Mango Rice)
9.
ன்ன ீர் சாதம் (Panner Rice)
10. ஸ்
ீ
புலாவ் (Pulav Rice)
11. மஸ்ரூம் புலாவ் (Mushroom Pulav)
12. பவஜ்ப்ரரடு ரரஸ் (Veg Rice)
13. மஸ்ரூம் ிரயாணி (Mushroom Biryani)
14. ருப்பு சாதம் (Dhaal rice )
15. பநய் சாதம் (Ghee Rice)
16. தயிர் சாதம் (Curd Rice)
17. பவந்தயம் சாதம் ( fenugreek Rice)
18. சீரா சாதம் (Zeera Rice)
19. சம் ா சாதம் (Samba Rice)
20. பகாத்தமல்லி சாதம் (Corinder Rice)
21. கசாளம் சாதம் (Corn Rice)
22. காலிஃ ிளவர் சாதம் (Cauliflower Rice)
23. ககரட் சாதம் (Carrot Rice)
24. கல்கண்டு சாதம் (Kalkandu Saatham)

குழம்பு/சாம்பர் (Varieties )
1. வத்தகுழம்பு (Vathakkulambu)
2. கமார் குழம்பு (Moorukkulambu)
3. காரக் குழம்பு (Karrakkulambu)
4. ப ாறிச்ச குழம்பு (Poricha Kulambu)
5. பவண்ரை குழம்பு (vendai Kulambu)
6. புளி குழம்பு (puli Kulambu)
7. கருரண கிழங்கு (Yam Kulambu)
8. மணத்தக்காளி குழம்பு (Manathakkali Kulambu)
9. கத்திரிக்காய் கார குழம்பு (Birinjal Kara Kulambu)
10. வரை குழம்பு (Vadai Kulambu)
11. உருண்ரைகமார் குழம்பு (Urunda imorKulambu)
12. பூண்டு குழம்பு (Garlic Kulambu)
13. வாரழப்பூ குழம்பு (Valaippu Kulambu)
14. மிளகு குழம்பு (Pepper kulumbu)
15. கதம் ம் சாம் ர் (Kadhambam sambar)
16. பவண்ரைக்காய் சாம் ர் (ladies finger Sambar)
17. முருங்ரக சாம் ர் (Drumstick Sambar)
18. மாங்கனி சாம் ர் (Mango Sambar)
19. முந்திரி சாம் ர் (Cashew Sambar)

சம்/Rasam varieties
1. தக்காளி ரசம் (Tomato Rasam)
2. மிளகு ரசம்(Pepper Rasam)
3. எலுமிச்ரச ரசம் (Lemon Rasam)
4. ரமசூர் ரசம் (Mysore Rasam)
5. ர னாப் ிள் ரசம் (Pineapple Rasam)
6.
ன்ன ீர் ரசம் (Paneer Rasam)
7. ஆப் ிள் ரசம் (Apple Rasam)
8. பகாள்ளு ரசம் (Kollu Rasam)
9. மிளகு ரசம் (pepper Rasam)
10. சீரா ரசம் (Zeera Rasam)
11. புதினா ரசம் (Puthina Rasam)
12. ஆரஞ்சு ரசம் (OrangeRasam)
13. கவப் ம் பூ (neem Flower Rasam )
14. முருங்ரக ரசம் (Drumstick Rasam)
15. ட்
ீ ரூட் ரசம் (Beetroot Rasam)
16. இஞ்சி ரசம் (Ginger Rasam)

கூட்டு/Kootu varieties
1. தக்காளி பசன்னா கூட்டு (Tomato Chenna Kootu)
2. புைரல கூட்டு (Pudalai Kootu)
3. அவரர கூட்டு(Avarai Kootu)
4. காலிப்ளவர் கூட்டு (Cauliflower Kootu)
5. முட்ரைக்ககாஸ் கூட்டு (Cabbage Kootu)
6. உருரள ட்ைாணி ால் கறி கூட்டு (Potato Milk Curry Kootu)
7. பசௌபசௌ கூட்டு (SowSow Kootu)
8. மல ார் அவியல் கூட்டு (Malabar Aviyal Kootu)
9. தட்ரைக்காய் கூட்டு (Thattaikaai Kootu
10. கத்திரிக்காய் ருப்பு கூட்டு ( Brinjaal Daal Kootu)
11. பூசணிக்காய் கூட்டு
12. தக்காளி பமாச்ரச கூட்டு (Tomato Mochai Kootu)
13. கதம் ம் கூட்டு ( Kadhabam kootu)

பபாரியல்/Poriyal Varieties
1. முட்ரைக்ககாஸ் ப ாரியல் (Cabbage poriyal )
2. ககரட் ப ாரியல் (Carrot Poriyal)
3.
4.

ன்
ீ ஸ் ப ாரியல் (Beans Poriyal)
ன்
ீ ஸ் உசிலி ( Beans Usili)

5. அவரர ப ாரியல் (Avarai Poriyal)
6. கத்திரிக்காய் ப ாரியல் (Brinjal Poriyal)
7.
ட்
ீ ரூட் ப ாரியல் (Beetroot Poriyal)
8. வாரழக்காய் ப ாடிமாஸ் (Plantain Podimass)
9. உருரளக்கிழங்கு ப ாடிமாஸ் (Tomato Podimass)
10. பகாத்தவரங்காய் ப ாரியல் (Kothavarangai Poriyal)
11.
12.

ட்ைர்

13.
14.

ககரட் ப ாடிமாஸ்(Carrot Podimass)

ட்ைர்

ன்
ீ ஸ் ப ாரியல் (Butter Peens Poriyal)
ன்
ீ ஸ் Fry

ாகற்காய் மசாலா ப ாரியல்

பச்சடி/Pachadi Varieties
1. பவங்காயம்

ச்சடி (Onion Salad)

2. பவள்ளரி ச்சடி (Cucumber Salad)
3. மிக்சட் ச்சடி (Mixed Salad)
4.
ழ ச்சடி (Fruit Salad)
5. பூந்தி ச்சடி (Boonthi Salad)
6. மிக்ஸ்பவஜ் ச்சடி (Mix Veg Salad)
7. ககரட் ச்சடி (Carrot Salad)
8. மாதுரள

ச்சடி (Pomegranate Salad)

வகட / Vada Varieties
1. பமதுவரை (Methu Vadai)
2. மசால் வரை (Masaal Vadai)
3. ரமசூர் க ாண்ைா (Mysore Bonda)
4.
ட்ைணம் க்ககாைா (Pattanam Pakkoda)
5. ஆனியன் க்ககாைா (Onion Pakkoda)
6. தயிர் வரை (Curd Vadai)
7.
ஜ்ஜி (Bajji)
8. கீ ரர வரை (Keerai Vadai)
9.
ிரட் ஜ்ஜி (Bread Bajji)
10. உருரளக்கிழங்கு க ாண்ைா (Potato Bonda)
11. பவஜ் கட்லட் (Veg Cutlet)
12. வாரழப்பூ வரை(Va zhaipoo Vadai)
13. கமார் மிளகாய் (Mor Milagai)
14. சிப்ஸ் (Chips)
15. அப் ளம் (Appalam)

பாயாசம்/Payasam varieties
1. கசமியா ாயாசம் (Semiya Payaasam)
2. ஜவ்வரிசி ாயாசம் (Javarasi Payaasam)
3.
ருப்பு ாயாசம் (Dhaal Payaasam)
4. அரிசி ாயாசம் (Rice Payaasam)
5. அவல் ாயாசம் (Owl Payaasam)
6.
ிரட் ாயாசம் (Bread Payaasam)
7.
ால் ாயாசம் (Milk Payaasam)
8. கைரல ருப்பு ாயாசம் (Kadalai Paruppu Payaasam)
9. சாமிமரல ாயாசம் (Sami malai Payasam)
10. ககாதுரம ாயாசம் (Wheat Payasam)
11. கசா கசா ாயாசம் (Kasa kasa Payasam)
12. ாசிமதி ாயாசம் (Basmathi Payasam)
13. Fruit ாயாசம் (Fruit Payasam )

ஊறுகாய் வகககள் /Pickle Varieties
1. எலுமிச்ரச ஊறுகாய் (Lemon Pickle)
2. மாங்காய் ஊறுகாய் (Mango Pickle)
3. கிைாரங்காய் ஊறுகாய் (Kidarangaai Pickle)
4. தக்காளி ஊறுகாய் (Tomato Pickle)
5. பூண்டு ஊறுகாய் (Garlic Pickle)
6. இஞ்சி ஊறுகாய் (Ginger Pickle)
7. பகாத்தமல்லி ஊறுகாய் (Coriander Pickle)
8. புதினா ஊறுகாய் (puthina Pickle)

ஸ்வட்
ீ (Sweets)
1. ககசரி (Kesari)
2. அகசாகா (Asoka)
3. பூசணி அல்வா (Poosani Halwa)
4. ககாதுரம அல்வா (Wheat Halwa)
5. அக்கார வடிசல் (Akkara Vadisal)
6. ககரட் அல்வா (Carrot Halwa)
7. ப்ரூட்ககசரி (Fruit Kesari)
8.
ால் அல்வா (Milk Halwa)
9. குகலாப்ஜாமூன் (Gulab Jamun)
10. ாதாம் அல்வா (Badam Halwa)
11. ால்க ைா (Milk Peda)
12. ரசமலாய் (Rasamalai)
13. ர னாப் ிள் புட்டிங் (Pineapple Pudding)
14. ரசகுல்லா (Rasagulla)
15. ட்ரர ஜாமூன் (Dry Jamun)
16. (Paniyaaram (Sweet, Spicy))
17. கா ி (Coffee)
18. டீ (Tea)
19. ஜாங்கிரி (Jangri)
20. ரமசூர் ாகு (Mysore Pak)
21. ட்ரர ஜாமூன்(Dry Jamun)
22. ாதுஷா (Badusha)
23. கதங்காய்
24. சாக்கலட்

ர் ி (Coconut Burfi)

ர் ி (Chocolate Burfi)

25. பூந்தி (Boonthi)
26. ட்
ீ ரூட் ஜாம் (Beetroot Jam)
27. சர்க்கரர ப ாங்கல் (Sweet Pongal)
28. க ாளி (Boli)
29. கதங்காய் க ாளி (Coconut Boli )
30. மில்க் அல்வா (Milk Halwa)
31. ாதாம் அல்வா (Badam Halwa)
32. மில்க் க ைா (Milk Peda)
33. ரசமலாய் (Rasamalai)
34. ிஸ்தா கராஸ் (Pista Roll)
35. ரசகுல்லா (Rasagula)
36. குலாப்ஜாமூன் (Gulab Jamun)

படபசர்ட்(Dessert)
1. ஐஸ்கிரீம் (Ice cream)
2. குல் ி (Gulfi)
3. மசாலா ால் (Masala Milk)
4. வாரழப் ழம் (Banana)
5. மரல வாரழப் ழம் (Malai Banana)
6.
ை
ீ ா (Beeda)
7. ஸ்ப ஷல்

ை
ீ ா (Special Beeda)

சூப் (Soup) Varieties
1. தக்காளி சூப் (Tomato Soup)
2. பவஜிைபுள் சூப் (Veg Soup)
3. காலிப்ளவர் சூப் (Cauliflower Soup)
4. ககரட் பவங்காயம் சூப் (Carrot onion Soup)
5. காளான் சூப் (Mushroom soup)
6. பவஜிைபுள் clear சூப் (Veg clear Soup)
7. மிளகு சூப் (Pepper Soup)
8. முருங்காய் சூப் (Drum Stick Soup)
9. ஸ்வட்
ீ கசாளம் சூப் (Sweet Corn Soup)
10. பவள்ளரிக்காய் சூப் (Cucumber Soup)

Contact Details
"S. Raja", Achuthamman kovil Street, Gandhi Nagar, Virudhachalam,
Tamil Nadu 606001.
Ph.No: 04143-231077
Mob No: 9842902010,--9442459010
Mail id : sowdambigacatering@gmail.com

Youtube Video Link : https://youtu.be/nOns9hkSW8w

