FÖRRÄTTER
Papad

25 kr Tunna krispiga indiska chips av linsmjöl.

Samosa

39 kr Friterade piroger med grönsaksblandning serveras med

vår yoghurt myntasås.

Onion Bhaji

45kr

Friterade lök med tamarind och mynta chutney.

Chicken lollipop

59 kr Friterad kycklingfilé serveras med yoghurt myntasås

och sallad.

Tomat Shorba

47 kr Mild krämig ört- och tomatsoppa kryddsalt med rostad

kummin.

Manchow Soppa

59 kr Hakad kyckling och grönsaker med vitlök, ingefära,

koriander i en kryddig ostronsås.

Murgh Lassuni Tikka

79 kr

Grillad vitlöksmarinerad kycklingfiléé med tomatchili salsa och mynta chutney.

Curryrätter
Kyckling/Murg
Butter Chicken *

119 kr

Marinerad, grillad kycklingfilé med indiskt smör
och nötter i krämig sås.

Chicken Tikka Masala **

119 kr

Marinerad, grillad kycklingfilé i en mild sås
av rostad paprika och grädde.

Chicken Korma *

119 kr

Kycklingfiléer med kokos, russin och cashewnöttersås

Bhuna Murg ***

119 kr

Kycklingfiléer med kryddblandning från Punjab, stekt lök,

paprika, vitlök, ingefära, kummin och koriander.

Saag Chicken **

119 kr

Kycklingfiléer med spenat, indiskt smör, färsk ingefära, vitlök och grön chili.

Murg Kadahi ***

119 kr

Kycklingfiléer med grön chili
paprika, ingefära och rostade kryddor,

Lammrätter
Rogan Josh ***

125 kr

Nordindisk mild lammgryta med saffran, kardemumma, mandel

Handi meat **

125 kr

Lammbitar i kryddig tomat, spis ummin, och vitlökssås,

Mutton Korma *

125 kr

Lammgryta med kokos, russin och färsk koriander i en mild cashewnötssås.

Lamm Bhuna ***

125 kr

Lamm i en currysås med stekt lök, paprika, vitlök, kummin, koriander och ingefära.

Fiskrätter
Chili Prawn **

129 kr

Tigerräkor i tomatsås, tillagad med ingefära, kummin, koriander och citron.

Goan fish curry *

129 kr

Goa style curry med lax, senap, chilli och kokosmjölksås

Vegetariska rätter
Palak paneer **

99 kr

Hemgjord färskost med spenat, ingefära och vitlök i en mild och krämig sås med tomat och lök.

Paneer Makhni *

99 kr

Hemlagad färskost i en mild sås

Paneer butter masala **

99 kr

Hemgjord färskost med smör, tomat, purjolök, koriander och nötter i en krämig sås med tomat och lök.

Vegetarisk Karai ***

99 kr

Blandade färska grönsaker med ingefära och koriander i en stark tomatsås.

Chana masala **

99 kr

Kikaa rtor tillagad med tomater, vitloö k, ingefaa ra, groö n chili, koriander i kryddstark saa s.

Dal tadka *

99 kr

Linser, ingefära, tomat och kryddor

Efterrätter
Gulab Jamun

59 kr

Lätt friterade bollar av bl.a. mjölkpulver med
Vaniljglass, cashew-och pistagenötter.

Mango Lassi

39 kr

Indisk yoghurtdryck med vaniljglass, banan och mangojuice.

