
Minimum bezorg bedrag   €15.00
Bezorgkosten   €2,00

VOORGERECHTEN
Nr. Naam      Prijs
01. Dal Soup (Linzensoep)     € 3,75
02. Muligatwany Soup (Pittig gekruide soep)   € 3,75
03. Onion Bhajee (In deegbonen gefrituurde uien ringen)  € 3,75
04. Vegetable or Meat Samosa (Pasteitje gevuld met groente of vlees) € 4,50

TANDOORI HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerechten worden geserveerd met saffraan basmati rijst, gemengde groenten in curry saus, 
salade en yoghurt saus(raita).

Nr. Naam      Prijs
05. Chicken tikka (Gegrilde stukjes kip uit de tandoori-oven)  € 14,95
06. Lamb tikka (Gegrilde stukjes lamsvlees uit de tandoori-oven)  € 15,95
07. Tandoori Speciaal Mixed Grill 
 (Gegrilde stukjes kip, lamsvlees en kabab)   € 17,95
08. King prawns (Gegrilde grote gepelde garnalen(gamba’s))  € 17,95
09. Sheek kabab (Gegrilde gehakt met diverse kruiden)  € 14,95
 

KIP HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerechten worden geserveerd met saffraan basmati rijst, gemengde groenten in curry saus, 
salade en yoghurt saus(raijta).

Nr. Naam      Prijs
10. Chicken curry (Mild, heet of zeer heet gekruid)   € 14,95
11. Chicken tikka masala (Niet Romige)
 (Stukjes kip in speciale saus met uien, tomaat en paprika)  € 15,95
12. Chicken tikka curry masala (Stukjes kip in curry saus)  € 15,95
13. Chicken jalfrezi
 (bereid met verse pepers, uien, paprika en diverse kruiden)  € 15,95
14. Butter chicken (Romige)
 (Tandoori kip in een milde saus(room en div. noten))  € 15,95
15. Chicken saag (Stukjes kip bereid in spinazie)   € 15,95
16. Chicken karahi (Kip met pittige kruiden, ui, paprika en tomaten)  € 15,95
17. Chicken korma (Mild)
 (Kip bereid in roomsaus met amandelen en pistachenoten)  € 15,95

VIS HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerechten worden geserveerd met saffraan basmati rijst, gemengde groenten in curry saus, 
salade en yoghurt saus(raijta).

Nr. Naam      Prijs
18. Fish curry (Mild, heet of zeer heet gekruid)   € 14,95
19. Fish karahi (Vis met kruiden, ui, paprika en tomaten)  € 15,95
20. Prawn curry(mild, Heet of zeer heet gekruid (gamba’s))  € 16,95
21. Prawn korma (mild)
 (Gamba’s bereid in milde saus met kokosnoten fruit)  € 16,95
22. Prawn bhoona 
 (Gamba’s bereid met pittige tomaten- en uiensaus)   € 16,95
23. Tandoori prawn masala (Romige)
 (Gegrilde gamba’s in oriëntaalse saus)    € 16,95

VLEES HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerechten worden geserveerd met saffraan basmati rijst, gemengde groenten in curry saus, 
salade en yoghurt saus(raijta).

Nr. Naam      Prijs
24. Lamb curry (Heet of zeer heet gekruid)   € 14,95
25. Gobi gosht (Rundvlees en bloemkool bereid in pikante currysaus) € 15,95
26. Sheek kabab karahi masala 
 (Kabab stukjes in speciaal huis recept (Kahari))    € 15,95
27. Meat Pasanda (mild)     
 (Bereid in gekruide milde saus met diverse noten, kokos, amandelen, 
 pistache en fruit)     € 15,95
28. Lamb tikka makhni (Romige)
 (bereid in een milde roomsaus met amandelen en pistache noten)  € 16,95
29. Lamb karahi (Gestoofd lamsvlees volgens speciaal recept)  € 15,95
30. Lamb saag (gestoofd met spinazie en groene kruiden)   € 15,95
31. Lamb jalfrezi
 (bereid met verse pepers, uien en kruiden in vrij pittige saus)  € 15,95
32. Mix karahi (Mix van kip, lamsvlees en garnalen(gamba’s))  € 17,95

BIRYANI HOOFDGERECHTEN
Een traditioneel gerecht bereid van basmati rijst met verse kruiden en diverse noten.
Gereserveerd met een groente in curry saus, salade en raijta.

Nr. Naam      Prijs
33. Vegetarian biryani (Met diverse groenten en noten)  € 14,50
34. Chicken biryani (Met kipstukjes en diverse noten)   € 15,95
35. Chicken tikka biryani (Met gegrilde kipstukjes en diverse noten)  € 16,95
36. Meat biryani (Runder of Lamsvlees en diverse noten)  € 15,95
37. Lamb tikka biryani
 (Met gegrilde lamsvlees stukjes en diverse noten)   € 16,95
38. King prawn biryani (Gegrilde gamba's en diverse noten)  € 17,95
39. Mix biryani (Kip, lamsvlees en kleine garnalen)   € 18,95
40. Kindermenu (Tandoori kip / chicken tikka, franse frites, salade)  € 9,95

VEGETARISCH HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerechten worden geserveerd met saffraan basmati rijst, salade en yoghurt saus(raijta).

Nr. Naam      Prijs
41. VEGETARISCH MENU compleet    € 20,95
 Voorgerecht :
  - Onion bhajee
 Hoofdgerecht:
  - Dal Tarka
  - Mixed vegetables
  - Saag paneer
  - Mushroom bhajee
  - Basmati rijst  
  - Nan

42. Vegetarian korma     € 13,95
 (Mixed vegetabels bereid in roomsaus met amandelen en pistachenoten)
43. Tarkadal (Linzen met gebakken ui in boter)   € 12,95
44. Cauliflower bhajee (Bloemkool in currysaus)   € 13,95
45. Vegetable curry (Curry groentesaus)    € 13,95
46. Saag paneer (Spinazie met witte kaas)    € 13,95
47. Alu matter (Aardappels met doperwten)   € 13,95
48. Matter paneer (Doperwten met witte kaas)   € 13,95
49. Mushroom bhajee (Champignons in curry saus)    € 13,95
50. Lady’s fingers (Speciale pakistaanse/indiase groente)  € 14,95
51. Bagan punjabi (Aubergines met speciaal verse kruiden)  € 14,95

VEGETARISCHE BIJGERECHTEN
Nr. Naam      Prijs
52. Papardam (Kroepoek)     € 1,50
53. Nan (Brood uit de tandoori-oven)    € 2,00
54. Nan garlick (knoflook)     € 3,00
55.             Piaaz(Rood Uien) Nan     € 3,50
56. Pilauw rijst (Basmati rijst)     € 3,75
57. Diverse sausen 
 (Hot Sauce Vindaloo, Mixed pickles,  Mango chutney)  € 2,00
58. Tarka dal (Linzen met gebakken ui in boter)   € 4,95
59. Cauliflower bhajee (Bloemkool in currysaus)   € 4,95
60. Vegetable curry (Curry groentesaus)    € 4,95
61. Saag paneer (Spinazie met witte kaas)    € 4,95
62. Alu matter (Aardappels met doperwten)   € 4,95
63. Matter paneer (Doperwten met witte kaas)   € 4,95
64. Mushroom bhajee (Champignons in currysaus)   € 4,95
65. Lady’s fingers (Speciale pakistaanse/indiase groente)  € 6,50
66. Gebakken aardappelen (Voor de liefhebbers)   € 3,50


