
VÄLKOMMEN.
Shanti betyder fred. Grundtanken med Ultimat 
är att servera sådan mat som vi fick äta när vi 
var barn – den maten som vi äter själva hemma. 
Ingredienserna ska vara från handplockade, 
kryddorna ska vara färska och soltorkade och 
maten ska komma från hjärtat – inte från 
hjärnan. Det tog oss femton år att servera mat 
från hjärtat! 

INREDNINGEN av Eva–Jo Hancock är 
inspirerad av både av den rofyllda 1600–
talsparken Lalbagh i Old Dhaka och kaoset på 
gatan i Bangladesh (fångad i filmen på väggen 
före badrummen). Det är svårt att beskriva hur 
mycket författaren, filosofen och poeten Rabi 
Tagore och hans enande kraft har inspirerat oss, 
både som folk och oss personligen. Hans porträtt

fick därför pryda stora väggen.
Väggarna är målade i äggoljetempera, en 
gammal fin sorts målarfärg gjord på bara 
ekologiska ägg, linolja och torrpigment. Ytorna 
i badrummet är handgjorda i kreatina - en 
teknik som används i hamam och palats sedan 
många hundra åt.
Alla bord, barhyllor, armaturer och andra 
unika delar av inredningen är ritade och lokalt 
tillverkade för hand för Ultimat. 

VI VILLE GÖRA miljön här på Ultimat på 
samma sätt som vi gör maten och drycken: 
handgjord, tillverkad med stort hjärta och på 
ett sätt som du inte hittar någon annan stans. 
Shanti!  
 Nahid Hassan och Naim Udin, 
 krögare och bröder

           
    

           
    



Salmon Curry with mango... finally, a fish dish
to indulge you in our bengali culture. salmon, mango,
ginger, coconut, garlic, coriander and lime. divine.

Tandoori chicken à la nahid... tandoori marinated
chicken fillet on skewers served bangladesh style with
homemade naan, raita, chopped tomatoes + fresh ginger.

Old Dhaka chicken curry... chicken fillet
with coriander, chilli, garlic, ginger and 
potatoe. served with pilao rice.

Lamb biryani... bengali party risotto (there is no wedding without
biryani). yummi mix of lamb fillet, onion, ginger, garlic, cloves,
cardamon, cinnamon, lime and saffron. the bone gives extra flavour.

kofta veggie curry... vegetable balls with onion, coriander
and fresh mint. comes with a delicious, spicy tomato sauce.

Bengali meatballs... are always a great choice! made
of minced lamb fillet, coriander, mint leaves + chilli.
served with crushed, spicy potatoes. mango chutney and
naan for luch, in the evening served with pilao rice.

Chana dall... yellow lentils with red chilli, garlic,
ginger, coriander and cumin. Fried egg on the side. 
in the evening served with pilao rice.

Tandoori chicken salad... feel like something lighter?
grilled chicken fillet, paneer cheese + boiled egg.
served with raita and granny’s tomato chutney.

Paneer with fresh spinach... one of the 
most popular dishes, served in a new manner. 
Sauce on the side. served with pilao rice.

Monsoon rain sabji... typical bengali
dish for rainy monsoon days. seasonal
veggies: papaya, pumpkin, potatoes, squash,
lentils and sugar snaps. served with fried
egg, in the evening with pilao rice.

Bengali Chicken Tikka Masala... chicken 
fillet, tomato, cashew nuts, coconut milk 
and cilantro 
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HALF NATURAL NAAN  10:-
HALF GARLIC NAAN  15:-


