Vecka 7
Serveras vardagar 11:00 - 14:00

Inkl. dryck och kaffe

Serveras med ris och sallad
Måndag
11/2

1. CHICKEN TIKKA MASALA (mild)
gryta med grillad kycklingfilé, grädde, yoghurt, mandel, nötter
och kokos i currysås 89 kr
2. SHAHI TUKRA CHICKEN
grillad kycklingfilé med currysås á la special 85 kr
3. LAMB MADRAS (medium)
gryta med lamm i bitar, yoghurt, färska koriander och
madrasskryddor 95 kr
4. PALAK PANIR
bladspenat tillagad med ost och grädde i currysås 85 kr
5. BIFF BALTI (medium)
gryta med biff filé i bitar med grädde, lök, paprika och
baltikryddor 95 kr
6. DAGENS THALI
två rätter på en tallrik
välj mellan 1, 3, 4 och 5 109 kr
7. NAN
mjukt bröd bakat i vår lerugn 15 kr
8. GARLIC NAN
nan med färsk vitlök bakat i vår lerugn 20 kr

Curry Republik
Masttorget 8, 21177 Malmö Tel: 040930404

Meny utskriven från www.gastrogate.com

Vecka 7
Serveras vardagar 11:00 - 14:00

Tisdag
12/2

Inkl. dryck och kaffe

1. CHICKEN TIKKA MASALA (mild)
gryta med grillad kycklingfilé, grädde, yoghurt, mandel, nötter
och kokos i currysås 89 kr
2. CHICKEN MADRAS (medium)
gryta med kycklingbitar, yoghurt, färska koriander och Madras
kryddor 95 kr
3. LAMM JAL FRIAZI (stark)
gryta med lamm i bitar, lök, paprika, färsk koriander, chili
pickles och orientalisk sås 95 kr
4. VEGETABLE DUPIAZA
färska grönsaker med indisk currysås 85 kr
5. BEEF BALTI (medium)
gryta med biff filé i bitar med grädde, lök, paprika och
baltikryddor 95 kr
6. DAGENS THALI
två rätter på en tallrik
välj mellan 1, 2, 3, 4 och 5 109 kr
7. NAN
mjukt bröd bakat i vår lerugn 15 kr
8. GARLIC NAN
Nan med färsk vitlök bakat i vår lerugn 20 kr

Curry Republik
Masttorget 8, 21177 Malmö Tel: 040930404

Meny utskriven från www.gastrogate.com

Vecka 7
Serveras vardagar 11:00 - 14:00

Onsdag
13/2

Inkl. dryck och kaffe

1. CHICKEN TIKKA MASALA (mild)
gryta med grillad kycklingfilé, grädde, yoghurt, mandel, nötter
och kokos i currysås 89 kr
2. TANDOORI CHICKEN
grillad kycklingklubba med husets specialsås 85 kr
3. LAMB MADRAS (medium)
gryta med lamm i bitar, yoghurt, färska koriander och
madrasskryddor 95 kr
4. VEGETABLE DUPIAZA
färska grönsaker med indisk currysås 85 kr
5. BEEF JAL FRIAZI (stark)
gryta med biff i bitar, lök, paprika, färsk koriander, chili
pickles och orientalisk sås 95 kr
6. GARLIC CHICKEN TIKKE SIZLAR
grillad kycklingfilé i bitar med vitlök i marinaden, husets
specialsås på sidan,
serveras på varmt järnfat 109 kr
7. NAN
mjukt bröd bakat i vår lerugn 15 kr
8. GARLIC NAN
Nan med färsk vitlök bakat i vår lerugn 20 kr

Curry Republik
Masttorget 8, 21177 Malmö Tel: 040930404

Meny utskriven från www.gastrogate.com

Vecka 7
Serveras vardagar 11:00 - 14:00

Torsdag
14/2

Inkl. dryck och kaffe

1. CHICKEN TIKKA MASALA (mild)
gryta med grillad kycklingfilé, grädde, yoghurt, mandel, nötter
och kokos i currysås 89 kr
2. CHICKEN CURRY
gryta med kyckling i bitar, vitlök, tomatpuré, kokoskräm 89 kr
3. CHICKEN BALTI (medium)
gryta med kyckling i bitar med grädde, lök, paprika och
baltikryddor 95 kr
4. PALAK PANIR
bladspenat tillagad med ost och grädde i currysås 85 kr
5. BEEF JAL FRIAZI (stark)
gryta med biff i bitar, lök, paprika, färsk koriander, chili
pickles och orientalisk sås 95 kr
6. LAMB TIKKE SIZLAR
grillad lammfilé i bitar, stekt paprika och lök samt husets
specialsås,
serveras på varmt järnfat 109 kr
7. NAN
mjukt bröd bakat i vår lerugn 15 kr
8. GARLIC
Nan med färsk vitlök bakat i vår lerugn 20 kr

Curry Republik
Masttorget 8, 21177 Malmö Tel: 040930404

Meny utskriven från www.gastrogate.com

Vecka 7
Serveras vardagar 11:00 - 14:00

Fredag
15/2

Inkl. dryck och kaffe

1. CHICKEN TIKKA MASALA (mild)
gryta med grillad kycklingfilé, grädde, yoghurt, mandel, nötter
och kokos i currysås 89 kr
2. LAMB BALTI (medium)
gryta med lammfilé i bitar med grädde, lök, paprika och
baltikryddor 95 kr
3. CHICKEN MADRAS (medium)
gryta med kycklingbitar, yoghurt, färska koriander och Madras
kryddor 95 kr
4. VEGETABLE MIX (medium)
bladspenat och färska grönsaker tillagad med fetaost 85 kr
5. BEEF JAL FRIAZI (stark)
gryta med biff i bitar, lök, paprika, färsk koriander, chili
pickles och orientalisk sås 95 kr
6. CHICKEN TIKKA SIZLAR
grillad kycklingfilé i bitar, stekt paprika och lök med husets
specialsås,
serveras på varmt järnfat 109 kr
7. NAN
mjukt bröd bakat i vår lerugn 15 kr
8. GARLIC NAN
Nan med färsk vitlök bakat i vår lerugn 20 kr
Läsk mineralvatten/lättöl till maten och kaffe på maten ingår

Curry Republik
Masttorget 8, 21177 Malmö Tel: 040930404

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Meny utskriven från www.gastrogate.com

