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Mån-Fre 11-21
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Dagens Lunch
Kycklingrätter (benfri) – 85:1. Chicken Gryta | Kycklinggryta tillagad med blandade grönsaker (mild)
2. Chicken Curry | Kycklinggryta tillagad med currysås, smaksatts med färska kryddor (mild)
3. Chicken Achar | Kycklinggryta med chilipickles (mellanstark)
4. Chicken Sambal Masala | Kycklinggryta med speciella indiska kryddor, syrlig & söt smak
(mellanstark)
5. Chicken Madras | Sydindisk kycklinggryta (mellanstark)
6. Chicken Vindaloo | Sydindisk kycklinggryta i syrlig currysås (mycket stark)

Lammrätter – 95:7. Lammgryta | Lammgryta tillagad med blandade grönsaker (mild)
8. Lamm Curry | Lammgryta tillagad med currysås som smaksatts med färska kryddor (mild)
9. Lamm Dal Gost | Lammgryta i god currysås med kikärtor (mild)
10. Lamm Sambal Masala | Lammgryta med speciella indiska kryddor, syrlig & söt smak (mellanstark)
11. Lamm Madras | Sydindisk lammgryta (mellanstark)
12. Lamm Vindaloo | Sydindisk lammgryta i syrlig currysås (mycket stark)

Biffrätter – 85:13. Biff Curry | Biffgryta tillagad med currysås som smaksatts med färska kryddor (mild)
14. Biff Sambal Masala | Biffgryta med speciella indiska kryddor, syrlig & söt smak (mellanstark)
15. Biff Madras | Syrlig sydindisk biffgryta (mellanstark)
16. Biff Vindaloo | Sydindisk gryta i syrlig currysås (mycket stark)

Vegetariska rätter – Från 75:17. Dal Makhoni | Kikärtor tillagad med grädde, vitlök & ingefära (mild)
18. Vegetarisk gryta | Blandade grönsaker i currysås (mild)
19. Spenat Bhajee | Spenat tillagad med nymalda kryddor (mild)
20. Dal Spenat – 80:- | Kikärtor & spenat tillagad i currysås (valfri styrka)

Räkrätter – 95:21. Prawn Curry | Räkor tillagade med tomat & färska kryddor (mild)
22. Prawn Madras | Syrlig sydindisk gryta med räkor i currysås (mellanstark)
23. Prawn Spenat | Räkor tillagade med spenat i currysås (valfri styrka)

Specialrätter – Från 90:24. Chicken Tikka Butter Masala | Grillad kycklingfilé, tillagad i grädde, yoghurt, smör,
honung & cashewnötter (mild)
25. Chicken Korma | Delikat mild kycklinggryta tillagad med grädde, russin & cashewnötter
(mycket mild)
26. Tandoori Chicken | Yoghurtmarinerad kycklingklubba grillad i lerugn, serveras med
separat sås (mild)
27. Chicken Basanti | Benfri grillad kyckling tillagad med smörfrästa kryddor (mellanstark)
28. Chicken Dansak | Kycklinggryta med ananas och kikärtor tillagad i speciell kryddsås (mellanstark)
29. Mango Chicken Tikka Butter Masala – 95:- | Grillad kycklingfilé med färska mangobitar, tillagade
i grädde, yoghurt, smör, honung & cashewnötter (mild)
30. Chicken Tikka Sizlar – 95:- | Grillad kycklingfilé som marinerats i speciella kryddor, serveras
tillsammans med smörfrästa grönsaker i rykande het järnform (mild)
31. Palak Paneer – 95:- | Spenat tillagad med hemgjord färskost i currysås (valfri styrka)
32. Kebab Sizlar – 110:- | Grillade kryddrika lammfärsrullar, serveras tillsammans med smörfrästa
grönsaker i rykande het järnform (valfri styrka)
33. Chicken Tikka Balti – 95:- | Grillade kycklingfiléer med stekt lök, paprika & tomat i baltisås
(valfri styrka)

Nan
Nan – 10:- | Indiskt bröd, bakad i lerugn
Garlic Nan – 20:- | Indiskt bröd som smaksatts med vitlök, bakad i lerugn

Sallad, kaffe, te & dricka ingår
Extra dricka – 10:-

