Menu Indyjskie

Przystawki/Starters
Papadam 12 zł
Cienkie i chrupkie indyjskie placki (4 szt.), dip miętowy i tamaryndowy
Thin and crisp Indian crackers served with mint and Tamarind sauce

Samosy Wegetariańskie 16 zł
Pierożek z nadzieniem z warzyw (3 szt.), dip tamaryndowy
Samosas- Triangular deep-fried pastries stuffed with vegetables, Tamarind sauce

Krewetki Tandoori 35 zł
Marynowane krewetki z pieca Tandoori (5 szt.), surówka z białej kapusta z mango
Marinated shrimp from Tandoori oven, white cabbage salad with mango

Chicken Momo 21 zł
Pierożki Momo z nadzieniem z warzyw i kurczakiem (5 szt.),
sos mango z jalapeno
Momo dumpling stuffed with vegetables and chicken,
mango sauce with jalapeno

Zupy / Soups
Zupa z kurczakiem 16 zł
Pikantna Indyjska zupa z kurczakiem
Hot&Sour chicken soup

Zupa pieczarkowa 14 zł
Orientalna zupa pieczarkowa z sezamem
Oriental mushroom soup with sesame

Dania główne / Main Courses
Chicken Sizzler 34 zł
Kawałki kurczaka marynowane w przyprawach orientalnych
podane na gorącym półmisku z ryżem i warzywami
Pieces of chicken marinated in oriental spices served on a hot platter with rice and vegetables

Prawn Sizzler 45 zł
Krewetki w aromatycznym orientalnym sosie
podane na gorącym półmisku z ryżem i warzywami
Prawns in aromatic oriental sauce served on a hot platter with rice and vegetables

Ryba Tandoori 45 zł
Dorada w aromatycznej marynacie jogurtowej ze świeżą kolendrą i chili,
podawana z ryżem i surówką
Tandoori Fish- marinated Sea Bream seasoned with cumin, chili,
served with rice and salad

Lamb Masala 44 zł
Jagnięcina w gęstym pikantnym orientalnym sosie Masala, podawana z chlebkiem Naan
Lamb in rich spicy oriental sauce Masala, served with Naan bread

Chicken Korma 34 zł
Aromatyczny kurczak w sosie z orzechów nerkowca z kardamonem,
podawane z ryżem
Pieces of chicken cooked in sauce made with cashews and cardamom,
served with rice

Chama Masala 29 zł
Ciecierzyca w aromatycznym sosie pomidorowym, podawana z chlebkiem Puri
Chickpeas in an aromatic tomato sauce, served with Puri bread

Kadai Vegetables 29 zł
Warzywa w orientalnym sosie curry, podawane z ryżem
Vegetables in oriental curry sauce, served with rice

Naan/Butter Naan/Garlic Naan 9 zł
Tradycyjny chlebek indyjski: klasyczny, z masłem lub z czosnkiem
Naan - traditional Indian bread: classic, with butter or with garlic

Napoje indyjskie / Indian drinks
Chai masala 10 zł
Aromatyczna czarna herbata z mlekiem oraz mieszanką korzennych przypraw
Aromatic black tea with milk and a blend of spices

Koffe masala 10 zł
Czarna kawa z mlekiem oraz mieszanką korzennych przypraw
Black coffee with milk and a blend of spices

Desery/ Desserts
Sevai Kheer 14 zł
Makaron Vermicelli gotowany z mlekiem oraz kardamonem i pistacjami
Vermicelli pasta cooked in milk and cardamom and pistachios

Mango lassi 12 zł
Jogurt naturalny, świeże mango
Natural yoghurt, fresh mango

