Vecka 48
Serveras vardagar 11:00 - 14:30

Dryck, sallad och kaffe ingår

Inkl.nannbröd,ris, salladbuffé, dryck,soppa,pappadam,mangochutny, pickel
kaka,kaffe eller te)Vi har även vegan rätter också!!
Måndag 29
november

1. Chicken curry
kycklingfilé i currysås (medelstark) 100 kr
2. Biff dopiaza
biff gryta med lök, nötter i färska kryddor.(stark) 100 kr
3. Lamm palak
kokt lammkött med smörstek spenat, tillagad i currysås. (medelstark) 100 kr
4. Dal sambal
linser med färsk Koriander i sambal kryddor. (medelstark) 100 kr
5. Veg korma
blandade grönsaker,med ,kokos,russin och cashewnötter. (mild) 100 kr
7. Räkor curry
tigerräkor tillagad i currysås. 120 kr
Dagens Mix Thali
välj mellan 1 till 5 110 kr

Tisdag 30
november

1. Chicken dopiaza
Kycklingfilé med stekt lök tillagad i baltisås. (medelstark) 100 kr
2. Biff madras
biff med madras kryddor. (medelstark) 100 kr
3. Lamm karai
lammgryta med lök, paprika och färska kryddor.(stark) 100 kr
4. Dal makoni
blandade linser med färsk Koriander. (medelstark) 100 kr
5. Alo gobi
potatis och blomkål med lök, paprika, tomat tillagad i currysås.(medelstark) 100
kr
7. Räkor palak
tigerräkor tillagad med bladspenat tomat i curysås. (medium) 120 kr
Dagens Mix Thali
välj mellan 1 till 5 110 kr
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Onsdag 1
december

1. Chicken Basanti
grillade små kycklingfilé tillagad med tomat lök, paprika, nötter i baltisås. (stark)
100 kr
2. Biff sambal
biffgryta med lök, paprika, tomat i sambal kryddor.(medelstark) 100 kr
4. Veg gryta
blandade grönsaker lök, paprika tomat koriander i currysås.(medelstark) 100 kr
5. Sag sabji
bladspenat tillagad med blandade grönsaker lök i currysås.(medelstark) 100 kr
7. Räkor madras
tigerräkor med madras kryddor. (medelstark) 120 kr
Dagens Mix Thali
välj mellan 1 till 5 110 kr

Torsdag 2
december

2. Biff curry
biffgryta i currysås (medelstark) 100 kr
3.Lamm vindalor
Kokt lammkött, tillagad i vindalorkryddor. (extrastark) 100 kr
4. Sag Dal
linser med blad spenat, tomat, lök, paprika och färsk koriander . (medelstark) 100
kr
5. Alo motor
potatis med ärtor, tomat, paprika, lök, yoghurt i currysås.(medelstark) 100 kr
Räkor dopiaza
tigerräkor tillagad i baltisås 120 kr
Dagens Mix Thali
välj mellan 1 till 5 110 kr
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Fredag 3
december

Dryck, sallad och kaffe ingår

1. Mango chicken balti
grillade kycklingfilé med stekt lök, paprika tomat, nötter i baltisås. (medelstark)
100 kr
2. Biff korma
biffgryta med cashewnötter, russin, grädde i kormasås. (mild) 100 kr
3. Lamm curry
lammgryta i currysås (medelstark) 100 kr
4. Sag Alo
potatis och spenat med lök, paprika, tomat tillagad i currysås.(medelstark) 100 kr
5. Dal makoni
blandade linser med färsk Koriander. (medelstark) 100 kr
7. Räkor sambal
tigerräkor tillagad i currysås. 120 kr
Dagens Mix Thali
välj mellan 1 till 5 110 kr
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Gäller hela vecka 6. Tikka Masala
48
Kyckling/lamm/ ponir eller vegetarisk med smör och tillagad i
Masalasås. 110 kr
8. Palok ponir
bladspenat tillagad med hemlagad ost, lök i currysås. 105 kr
9. Tandoori chicken sizlar
Tandoori marinerad kycklinglår. 110 kr
10. Chicken Tikka sizlar
Tandoori marinerad kycklingfilé. 115 kr
11. Garlic Tikka Sizlar
Vitlöksmarinerad kycklingfilé. 115 kr
12. Mix Sizlar
blandning av 9 till 11 120 kr
13. Lax tikka sizlar
tandoorimarinerad grillade laxfilé. 120 kr
14. Veg Sizlar
säsongens färska grillade grönsaker. 105 kr
15. 1Shesh kabab sizlar
lammfärsrullar. 105 kr
16. Chili Chicken Sizlar
grön chili marinerad kycklingfilé. 115 kr
vitlöks namn 15 kr
Paswari namn 35 kr
Vi ger dig möjlighet att smaka och njuta av maten, se och förstå kulturen.
Välkommen!
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