
Vegetarische voorgerechten 

Dal soep     
indiase linzensoep
Veg pakora    
gefrituurde uien en groente in een beslag 4st
Veg samosa    
ppasteitje gevuld met aardappel en doperwten 2st
Panir pakora  
huisgemaakte indiase kaas in beslag gefrituurd 4st

Kip- en lams voorgerechten 

Tandoori Chicken   
beroemde rode kip in indiase kruiden gegrild 2st
Chicken tikka     
 malse stukjes kiplet gegrild in een knooofmarinade 5st
Chicken pakora      
kkruidige kiplet gefrituurd in beslag 5st
Keema samosa      
lamsgehakt pasteitje 2st 
Hot wings (hot)      
pikante kippenvleugels uit de tandoor oven 5st 
Chicken chat       
 stukjes gekruide kiplet met sla,tomaat en komkommer
MMix starter          
combinatie van tandoori chicken, chicken tikka en lams tikka 3st

 

Hoofdgerechten tandoori grill oven 
specialiteiten geserveerd op sizzlers
Geserveerd met basmati rijst, aloo matter groente en 
salade.

Tandoori chicken  
bberoemde rode kip gemarineerd in indiase kruiden
Chicken tikka     
heerlijke malse stukjes kiplet in een zachte knoook-
marinade)
Mix grill    
combinatie van tandoori chicken, chicken tikka , hot-
wings, en lams tikka 

Vegetarische hoofdgerechten
Worden geserveerd met basmati rijst en salade 

Daal makhni 
Heerlijk en uiterst oud recept van zwarte linzen gekookt 
in een romige saus van uien en tomaten.
Daal tarka 
GGele linzen bereidt in een lichte saus van specerijen 
volgen noord indiaas recept.
Shahi paneer 
Huisgemaakte indiase kaas bereidt in een romige saus 
met uien en tomaten. Heel licht van smaak.
Palak paneer 
HHuisgemaakte indiase kaas bereidt in gekookte spina-
zie
Matter paneer 
Huisgemaakte indiase kaas bereidt met doperwten in 
een gekruid sausje.
Mix vegetables 
Assortiment van verse gemengde groenten bereidt met 
tomaat,komijn en kurkuma
Cholley 
Gekookte kikkererwten bereid volgens het recept uit het 
hart van punjab provincie.
Mushroom bhaji 
CChampignons bereidt met uien, tomaten,komijn en kur-
kuma
Aubergine bhaji 
Een combinatie van geroosterde aubergine bereid met 
uien, tomaten en exotische specerijen
Bombay aloo 
Een lekker gekruid gerecht van gekookte aardap-
pelen,en verse koriander.

Hoofgerechten sizzlers met meerprijs
 
Lams tikka                      € 4,50 
geroosterde stukjes lamsvlees in traditionele kruiden          
Seekh kebab                     € 4,50 
traditioneel recept van gekruide worstjes uit de oven     

BBekijk de achterkant voor meer vleesgerechten   

Voorgerechten met meerprijs

Seekh kebab               € 2,00 per 3 stuks
gekruide geroosterde worstjes van lamsgehakt 3st     
Fish pakora                € 2,00 per 5 stuks
kruidige vislet gefrituurd in beslag 5st     
Spicey prawn(hot)             €5,50 per 5 stuks
ggrote garnalen gefrituurd in een pikante beslag 5st     
 King grill prawns                 €5,50 per 5 stuks
grote garnalen geroosterd in speciale marinade 5st      

ALL YOU CAN EAT MENU

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN



Worden geserveerd met basmati rijst, aloo matter groente en 
salade.

CCurrỳs uit verschillende regiòs en streken uit India hebben al-
lemaal een verschillende bereidingswijze. Deze worden tradi-
tioneel met kip of lams bereidt. Hieronder volgt een uitleg over 
de bereidingswijze en u kunt een keuze maken tussen de vlees 
soorten.

Curry (mild) 
Diverse specerijen in een rijke curry saus met tomaten en uien.-
Bereid volgens traditioneel Noord Indiaas recept. Zacht voor de 
smaakpupillen.
Korma (neutraal) 
Romige saus met safraan,kokos,amandalen en rozijnen. Zoet 
van smaak.
Tikka masala (medium) 
Eerst geroosterd in de tandoor oven en dan gekookt in een spe-
ciale kruidenmengsel. Een van de bekendste bereidingwijze over 
het hele land.
Jhalfarezi (medium) 
Een exotische saus bereidt met paprika tomaat en uien. Een Oost 
Indiase specialiteit.
Palak (medium) 
Heerlijke combinatie van spinazie en vlees met diversen indiase 
kruiden. Een waar genot voor de spinazie liefhebber.
n indiase kruiden op een van de bovenstaande bereidingswijze.

Kashmiri (mild) 
Zoals de naam al aangeeft een Noord Indiaas gerecht. 
Zachte saus gecombineerd met gemengde fruit en sap. 
Licht en verfrissend van smaak.
Madras/Vindalaoo (heet/zeer heet) 
ZZeer rijke gebalanceerde saus met dominante indiase 
kruiden. Een aanbevolen gerecht voor de pittige en zeer 
hete eter.
Bhuna (medium) 
Een dikke kruidenmengsel bereid met uien, tomaten en 
veel koriander. Iets machtiger dan de rest van de 
currỳs.
BButter chicken (medium) 
Stukjes kiplet gekookt in een romige saus van tomat-
en, roomboter en lichte kruiden. 
Fish curry/madras/vindaloo/jhalfarezi 
Victoriabaars let gekookt in indiase kruiden op een 
van de bovenstaande bereidingswijze.
Biryani rijst gerechten 
Deze zeer voedingsrijke gerechten zijn traditionele rijst 
recepten uit de keukens van de royal nawabs uit india. 
Keuze uit chicken, lams , prawns, en vegetarisch.
King prawn masala/madras/vindaloo/jhalfarezi/   
€ 5,50
Grote garnalen gekookt i

Rijst gebakken met ei, zwarte peper en indiase kruiden      

Rijst gebakken met gekruide champignons    

Rijst gebakken met gemengde groenten.    

Pikant tafelzuur van mango,citroen,wortels.    

Zoete saus gemaakt van gerijpte mangòs    

Mild gekruide yoghurt met aardappel,komko mer,tomaat  

Komkommer,tomaat.uien,indiase kaas,vers fruit  

Beroemde indiase ijs met amandelen,pistache,carda-
mon,slagroom en honing.

Traditionele zoete rijstpudding met amandelen en pistache

Ijs met mango en slagroom

Vanille ijs met slagroom en chocoladesaus

Ijs met pistache en slagroom

Heerlijk als garnituur bij de currys diversen combinaties 
aanbevolen.

lluchtig wit brood uit de tandoor overn gemaakt van tarwe-
bloem.  

knapperig bruin indiase volklorenbrood uit de tandoor.           
Butter nan 
Nan brood bereidt met lichte laag van roomboter              

Nan brood met verse knoook, koriander en kruiden.        

Nan brood met verse knoookpasta ,koriander, en kruiden  

Nan brood gevuld met indiase kaas, koriander en kruiden        

Nan brood gevuld met rode uien, koriander en kruiden         

Nan brood gevuld met lamsgehakt en koriander                

Volklorenbrood in laagjes bereidt met roomboter                 

Volklorenbrood gevuld met venegriek en roomboter          

NNan gevuld met amandel, rozijnen en kokos                

HOOFDGERECHTEN


