
À LA CARTE
Bangladesh brukar kallas för 

”riset och fiskens land”, ett uttryck vi anammar 
själva här på Ultimat. Våra många fisk- och 
vegetariska rätter speglar både bengalers 
äkta matvanor och är även en del av vår 

hållbarhetsfilosofi.

På Ultimat använder vi oss av
ekologiska, Kravmärka eller närproducerade 
grönsaker & kött i möjligaste mån. Fisk och 
skaldjur är Krav, ASC- eller MSCmärkta. 

Alla våra viner är ekologiskt certifierade eller 
Fairtrademärkta och våra drinkar innehåller 
enbart naturliga ekologiska råvaror utan 

tillsatser eller socker.

Rätterna på Ultimat smakar i regel mer än på 
Shantis övriga krogar och antar en mer mustig 

karaktär. Bortsett från våra mildare 
kormarätter tar koriander och grön chili en 
framträdande roll i rätternas smakpalett.
Dessa två råvaror används i den dagliga 

matlagningen i Bangladesh och är
som bengalernas salt & peppar.

Välkommen!







Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Femrätters
avsmakningsmeny              500 kr

Våra kockar sätter samman en avsmakningsmeny på fem rätter som 
består av en förrätt, tre huvudrätter och en dessert. Går även att få 
vegetarisk.

Välj dryck individuellt eller vårt dryckespaket.  
Fråga våra servitörer!

   Ultimat avsmakning



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

    Förrätter
Singara         85 kr
Friterad pirog som är bengalernas absoluta favoritsnack när det är dags för att 
dricka eftermiddagsteet. Vår singara serveras med myntachutney, chilichutney  
& mangochutney.
Välj mellan lamm- och potatisfyllning eller spenat- och paneerfyllning 
(lakto-ovo vegetarisk).

DRYCKESFÖRSLAG
Jean Biecher Pinot Gris  95 kr glas/340 kr flaska

Eldig kycklingpakora 90 kr

Krispiga friterade kycklingbitar & krossad potatis som serveras till  
korianderchutney, mangochutney och tamarindchutney.

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic White  95 kr glas/340 kr flaska

Lamm Pakora 120 kr

Krispiga friterade lammfilébitar som serveras med raita, chili/-och 
korianderchutney & tamarindsås. 
 

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic Red  95 kr glas/ 340 kr flaska

Bengalisk potatispakora    85 kr

Krispig friterad potatis som serveras med tomatrelish, mangochutney 
och toppas med koriander, mynta, lime och chili (lakto-ovo vegetarisk). 

DRYCKESFÖRSLAG
Les Trois Villages White 2015  85 kr /340 kr flaska

Grillad kyckling & friterad räka 120 kr

Bengalisk tapas på grillad saffranskyckling och friterad räka med  
smak av chili och lime. Serveras med korianderchutney.

DRYCKESFÖRSLAG
Santa Ana Eco Cabernet Sauvignon Rosé   85 kr glas/300 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Fylld rumali roti        160 kr
Brödet rumali roti är ett tunnbröd av råg- och vetemjöl som viks som en näsduk och 
tillhör en mycket gammal bengalisk mattradition. Brödet fylls med olika fyllningar och 
serveras med raita, mynta- och korianderchutney & frästa grönsaker.  
Välj mellan grillat & skivat lamm, kyckling eller paneer (lakto-ovo vegetarisk).

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic Red  95 kr glas/340 kr flaska  

Fylld Nan med lamm eller vego   120 kr

Lammfilebiffar eller vegetariska biffar serveras i nan med gurkraita, chili/-och 
koriandersås, stekt lök, picklad rödlök & färsk koriander. 
(broccoli, blomkål, grön paprika, lök, vitkål, potatis, zucchini och koriander).

DRYCKESFÖRSLAG
Vinistella, Italien  80 kr glas/ 350 kr flaska

Tapas med svamp eller kyckling  100 kr

Rund  nan som toppas med färsk paneer.
Välj mellan kryddig svampvadji (lakto-ovo vegetarisk) med champinjoner, tomat, lök, 
grön chili eller kycklingvadji.

DRYCKESFÖRSLAG
Les Trois Villages White 2015  85 kr /300 kr flaska

    Mellanrätt

Fylld avokado med svamp,    90 kr 
zucchini, spenat & koriander   
Avokado växer inte Bangladesh men får i denna rätt utgöra kärlet som fyllningen 
zuchini vadji serveras i. Det är en klassisk vegetarisk sidorätt som äts överallt i 
Bangladesh (lakto-ovo vegetarisk).

DRYCKESFÖRSLAG
Santa Ana Eco Cabernet Sauvignon Rosé   85 kr glas/300 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

   Huvudrätter
THALI LAMM, FÅGEL, VEGETARISKT OCH FISK & SKALDJUR

Thali betyder rund tallrik och är en klassisk  
sydasiatisk rätt som består av flera små rätter. 

LAMM

Ultimat Mixthali      230 kr

I thalin ingår en lammgryta (skapad av stjärnkocken och gode vännen Markus 
Aujalay), grillad lax, grillad kyckling. Serveras med en raita, en fräsch mango- 
och chilichutney, pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic Red  95 kr glas/340 kr flaska

Lamm thali       230 kr
Tre rätter som serveras med raita, en fräsch mango/- och chilichutney och ris

*   Mango lamm badami balti- lammfilébitar med skivad mandel & mango i en baltisås
*   Palak zucchini lamm- lammfilébitar & zucchini i en spenat/- och currysås
*   Lammracks grill: marinerade lammracks som grillas i tandooriugnen

DRYCKESFÖRSLAG
La Légende d´Hélios, Vins de pays d´Oc, Franrike  90 kr glas/340 kr flaska

VEGETARISKT

Ultimat hälso-thali     210 kr
Färgsprakande vegetariska rätter från Dhaka i norr till söderns Kerala. Här ingår 
en grön sabji, en len grönsakskorma - palak paneer och rostade nötter. Serveras med 
raita, en fräsch mango- och chilichutney, hälsonan (vegetarisk).

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic White  95 kr glas/340 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

FÅGEL

Kyckling thali      220 kr

Tre rätter som serveras med raita, en fräsch mango/- och chilichutney och ris 
*   Chicken tikka masala- kycklingfilébitar i en tomatbaserad tikkasås
*   Grillad tandoori chicken- marinerad kyckling som grillas i tandooriugnen 
*   Aubergine chicken karai- kycklingfilébitar med aubergine i en het    
tomatcurrysås (het)

DRYCKESFÖRSLAG
Last Night a Riesling saved my life, Tyskland  110 kr glas/400 flaska

FISK

Thali från det vilda havet    230 kr 
Tre rätter som serveras med raita, en fräsch mango/- och chilichutney och ris 
*   Shrimp bhuna curry- räkor i curysås
*   Fish korma- torskfilébitar i kormasås
*   Lax tandoori grill- marinerade laxfilébitar som grillas i tandooriugnen

DRYCKESFÖRSLAG
Les Trois Villages White 2015  85 kr /300 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

LAMM
Serveras med ångkokt spenat stekt med 
vitlök, lagerblad, koriander och chili. 

Lamm Vadji        210 kr

Tunt skivat lamm som steks med färska champinjoner, hela steklökar, rödlök, mustiga 
kryddor och soja som serveras med en tikkasås & pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
La Légende d´Hélios, Vins de pays d´Oc, Franrike  90 kr glas/340 kr flaska

Dhaka Lamm Karai      220 kr

Fyllda paprikor med grillade lammfilebitar, paprika, aubergine, champinjoner & 
karaisås som toppas med stekt lök och serveras med pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG
Last Night a Riesling saved my life, Tyskland   110 kr glas/400 flaska

Nihari         245 kr

Traditionell rätt som förekom redan under det stora Mogulriket i norra Indien, Pakistan 
och Bangladesh. Lammet kokas i över sex timmar med mustiga bengaliska kryddor och 
serveras med brödet rumali roti.

DRYCKESFÖRSLAG
Heartwood Organic Wine Zinfandel   95 kr glas/340 kr flaska

Dhaka Biryani med      245 kr 
grillade lammracks & potatis 
 
Traditionell festlig risrätt från Dhaka där lammet först marineras i en papayamarinad 
med mustiga kryddor för att sedan ångkokas tillsammans med riset, potatisen och löken. 
Serveras med en sås på rostad lök, cashewnötter och mandel med en örtsallad med tomat, 
rödlök och koriander. 

DRYCKESFÖRSLAG
Azabache Crianza Organic, Rioja, Spanien 2014   90 kr glas 325 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Grillat tandoorilamm med grön chili  225 kr

Hela lammfiléer som marineras i örtkryddor och grön chili. Serveras med Ultimats egna 
tandoorisås, mango chutney, chili- och korianderchutney, raita, stekt sparris & pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG 
Fairview Shiraz Fairview Shiraz 95 kr glas/340 kr flaska

Bengaliska köttbullar med     195 kr 
kryddig tomatsås & färska örter
   
Mustiga lammköttbullar som kokas i en tomatsås med bengaliska kryddor och färsk  
koriander & mynta. 

DRYCKESFÖRSLAG
Vinistella 80 kr glas/300 kr flaska 

Chittagong Kala Bhuna 220 kr

Vår lammgryta med stekt potatis är en välkänd rätt från den bengaliska hamnstaden 
Cox’s bazaar. Den är smaksatt med svarta senapsfrön ”Kala Bhuna”, en krydda vanlig i 
Bangladesh, men som sällan används i europeisk matlagning. Serveras med pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG
Vinistella 80 kr glas/300 kr flaska

Grillad lammkotlett med 225 kr 
chili & färsk koriander 
 
En rätt som funnits i flera hundra år i Indien, Pakistan och Bangladesh, men som är 
nästintill glömd idag. Vi lagar alltid denna rätt när familjen grillar ute i trädgården i 
Bangladesh under det svalare vinterhalvåret. Serveras med naan, raita, mangochutney & 
chilichutney.

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic Red 95 kr glas/340 kr flaska

Lamm Pasanda 230 kr

”Pasanda” betyder favorit och var en av de mest omtyckta rätterna vid de kungliga hoven 
under Mogulriket. I pasandan kokas brynta lammfilébitar i en mild yoghurtgryta med smak 
av kanel, kardemumma, dadlar och mandel. Serveras med pilau.   

DRYCKESFÖRSLAG
Vinistella 80 kr glas/300 kr flaska 



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

FÅGEL
Serveras med ångkokt spenat stekt med 
vitlök, lagerblad, koriander och chili. 

Grillad tandoorikyckling med färskost  210 kr

Hela kycklingfiléer och paneer-bitar som marineras i tandoorikryddor och sedan grillas. 
Serveras med mangochutney, chili- och korianderchutney, raita, stekt sparris & pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
Fairview Shiraz 95 kr glas/340 kr flaska 

Vindaloo         220 kr           
Välj mellan anka, kyckling eller lamm

Rätt från Goa som sägs ha uppstått 1797 under inflytande från portugiserna med heta 
kryddor och tydlig smak av vinäger & vitlök. Serveras med pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG
Last Night a Riesling saved my life, Tyskland  110 kr glas/400 flaska

Bengalisk kyckling med färska örter   205 kr

Traditionell bröllopsrätt från norra Indien och Bangladesh i starka 
gröna färger med färsk mynta och koriander. Garneras med rostad 
mandel och serveras med pilau eller naan.

DRYCKESFÖRSLAG 
Last Night a Riesling saved my life, Tyskland  110 kr glas/400 flaska

Dhaka Kyckling Karai     210 kr

Fyllda paprikor med grillade kycklingbitar, paprika, aubergine, champinjoner & karaisås 
som toppas med stekt lök, och serveras med pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG 
Last Night a Riesling saved my life, Tyskland  110 kr glas/400 flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Ultimat Tandoori   230 kr

En blandning av grillade kyckling- och lammfiléer, räkor (MSC-märkta) och paneer 
som marineras i mango, vitlök, spiskummin & koriander. Serveras med Ultimats egna 
tandoorisås, mango chutney, chili- och korianderchutney, raita, stekt sparris & pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG
Fairview Shiraz 95 kr glas/340 kr flaska

Bengalisk Chicken Tikka Masala  210 kr
Tandoorigrillade kycklingbitar i genuin bengalisk tomatsås med spiskummin, koriander, 
vitlök, ingefära, cashewnötter & pistaschnötter. Går att få mild eller stark.

DRYCKESFÖRSLAG 
La Légende d´Hélios, Vins de pays d´Oc, Franrike  90 kr glas/340 kr flaska

Pistachio Chicken Korma     210 kr
Traditionell kycklingrätt från Dhaka i kormasås med pistaschnötter, vitlök, 
ingefära & dadlar.
Går att få mild eller stark.

DRYCKESFÖRSLAG 
Jean Biecher Pinot Gris  95 kr/340 kr flaska

Murag pilau       225 kr
Halva grillade kycklingar marinerade i biryanikryddor. Steks sedan med pilaoris, ärtor, 
kanel, torkade plommon, cashewnötter & serveras med biryanisås och en fräsh örtsallad på 
tomat, rödlök & koriander. 

DRYCKESFÖRSLAG 
Heartwood Organic Wine Zinfandel  95 kr glas/340 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

FRÅN HAVET 
Serveras med ångkokt spenat stekt med 
vitlök, lagerblad, koriander och chili. 

Räkor i kokosmjölk med chili, curryblad,  205 kr 
citronrostad blomkål & potatis
Stekta MSC-märkta räkor som får sällskap av exotiska smaker där sötma möter syra.  
Toppas med koriander och mynta och serveras med pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic White 95 kr glas/340 kr flaska

Grönkålsdolmar med citrusdoftande torskrygg  210 kr
Kåldolmar på bengaliskt vis som serveras med rostad paprikacréme & naan.

DRYCKESFÖRSLAG
P. Lex Pinot Grigio 100 kr glas/350 kr flaska

Ångad lax med korianderchutney   230 kr
I Indien och Bangladesh är bananblad ett vanligt redskap i matlagningen. På Ultimat slår vi 
in laxen i ett paket av bananblad och ångkokar den. När paketet öppnas sprider sig en härlig 
doft av citron, vitlök och koriander. Serveras med pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
P. Lex Pinot Grigio 100 kr glas/350 kr flaska

Tandoorigrillade räkor & färsk ananas  220 kr
Räkor (MSC-märkta) och färsk ananas som marineras i tandoorikryddor och grillas. 
Serveras med Ultimats egna tandoorisås, mango chutney, chili- och korianderchutney, 
raita, stekt sparris & pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG
Jean Biecher Pinot Gris 95 kr glas/340 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Bengalisk fiskcurry från Dhaka  225 kr
Torsk, lax, räkor (MSC-märkta). Kryddig tomatbaserad curry med gula senapsfrön & 
koriander från Dhakaregionen. En rätt som äts under vinterhalvåret i Bangladesh. Serveras 
med pilau. 

DRYCKESFÖRSLAG
P. Lex Pinot Grigio 100 kr glas/350 kr flaska 

Vi lagar våra buljonger från grunden utan några tillsatser. Till våra rätter 
använder vi en vegetarisk, kyckling- eller lammbuljong med en gemensam 
kryddbas av lök, vitlök, lagerblad, kanel och kardemumma.



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

FRÅN TRÄDGÅRDSLANDET
Serveras med ångkokt spenat stekt med 
vitlök, lagerblad, koriander och chili. 

Stekt zucchini fylld med paneer,   200 kr 
bladspenat, koriander & körsbärstomater 
Råvarorna och kryddorna för tankarna till Shantis storsäljare palak paneer men 
kommer här i en ny tappning med sällskap av stekt zucchini. Serveras på en bädd av 
rostad paprikacrème och pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
P. Lex Pinot Grigio 100 kr glas/350 kr flaska

Fylld grillad aubergine med    215 kr 
kryddig aubergine-och oströra    
Aubergine eller ”begun” som vi säger, är den tredje mest odlade grönsaken i 
Bangladesh. På Ultimat grillar vi först auberginen för att sedan fylla den med en 
mustig och smakrik auberginecurry med kokosmjölk och paneer. Serveras med pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
Vinistella, Italien 80 kr glas/300 kr flaska

Mogulernas sabjikorma      190kr
Grönsaksgryta av dagens färska grönsaker

Korma är en vanlig festrätt i Bangladesh som härstammar från det gamla Mogulriket. 
Rätten är mild, krämig, nötig och rundas av med sötman från kokosen och russinen.

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic Rosé, 2016, Spanien  90 kr glas/340 kr flaska



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Linscurry med paneer     195 kr
Linscurry lagas i stora delar av Sydostasien och kommer i många olika varianter. Vi bjuder 
på vår linscurry från barndomen som tillagas på gula, svarta och gröna linser. Vid riktigt 
festliga tillfällen som denna kväll tillsätts även paneer. Serveras med pilau.  

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic White  95 kr glas/340 kr flaska 

Ultimat palak paneer     215 kr

Palak paneer är en rätt som vunnit popularitet världen över och tros ha uppkommit någon 
gång på 1500-talet. Bladspenatcurry med ingefära, tomat & ost. Garneras med palak 
paneerkofta. Servers med pilau.

DRYCKESFÖRSLAG
P. Lex Pinot Grigio  100 kr glas/350 kr flaska

Curry på små säsongsprimörer   210 kr
Grönsakssabji är klassisk bengalisk husmanskost som vi äter dagligen till lunch eller 
middag. Vi bjuder på säsongens primörer i en syrlig curry med tomat, vitlök & citron.

DRYCKESFÖRSLAG
Botanicum Ibericum Organic Rosé, 2016, Spanien  90 kr glas/340 kr flaska 



Sidorätter 

Gurkraita med smak av spiskummin  40 kr

Dal på röda linser, mungbönor    60 kr 
och fem sorters frön 

Fräst potatis och blomkål med    60 kr 
vitlök och chili

Örtsallad med tomat, rödlök     60 kr                           
och koriander

Grön potatissallad      60 kr           
Krämig stekt potatis i chili/-                   
och koriandersås toppad med stekt lök

  

Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!



Bröd
Bröd är basfödan i Bangladesh och serveras till de flesta av våra rätter. 
På Ultimat bakar vi vårt bröd på råg-  och vetemjöl. 

RUMALI ROTI  40 kr
Tunnbröd på vetemjöl

”Rumal” betyder näsduk och rumali roti viks ihop på liknande  
vis efter att ha stekts i en uppochnervänd wokpanna som kallas ”karahi”. 

NAAN   35 kr
Tjockt fluffigt bröd på vetemjöl som gräddas i en  
tandooriugn och penslas med det indiska skirade smöret ghee. 

VITLÖKSNAAN  40 kr

PESHWARI NAAN   40 kr 
Honung, mandel, russin, kokos & paneer

NAAN MED FÄRSK KORIANDER   45 kr

HÄLSONAN  40 kr

Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Veganskt nan på rågmjöl



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

  Desserter

NÅGOT SÖTT  
Payesh  85 kr
Rispudding med kardemumma, pistagenötter och rosenvatten som serveras  
vid födelsedagar och andra stora högtider

DRYCKESFÖRSLAG
Alba Chiara Vino Passito Biancom Veneto 85 kr glas/420 kr flaska 

Mishti Doi   90 kr
Egen fermenterad sötad yoghurtdessert med smak av kardemumma.  
Serveras med färska syrliga granatäppelkärnor. 

DRYCKESFÖRSLAG
Alba Chiara Vino Passito Biancom Veneto 85 kr glas/420 kr flaska 

Ingefära- och citrongräddglass    90 kr
Glassen är ekologisk och serveras med en dadel- och tamarindsås.

DRYCKESFÖRSLAG

Alba Chiara Vino Passito Biancom Veneto 85 kr glas/420 kr flaska 



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Mandel och pistagekaka  90 kr
Bengaliskt bakverk gjort på mandel, pistagenötter, jordgubbar och hallon. 
Serveras med ekologisk vaniljgräddglass.

DRYCKESFÖRSLAG
Alba Chiara Vino Passito Biancom Veneto 85 kr glas/420 kr flaska 

Morots–halowa  85 kr
”Halowa” betyder sötsak på bengali och kan ha olika utseenden och smaker. 
Vår halowa är en nötig morotspudding med smak av kanel, mandel, kardemumma 
och ananas. Serveras med ekologisk vaniljgräddglass.

DRYCKESFÖRSLAG
Alba Chiara Vino Passito Biancom Veneto 85 kr glas/420 kr flaska 



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Chicken Tikka Masala     120 kr

Chicken Korma      120 kr

Välj mellan ris eller naan

För barnen
Rätter med milda smaker för våra yngre gäster

Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!



ULTIMATA
DRYCKER

Vår vinlista består  
enbart av ekologiska och/eller 

Fairtradeviner och är utvalda för 
att komplettera smakerna i det 

bengaliska köket.



Husets cocktails
Våra cocktails innehåller ingen sockerlag eller tillsatser.  
Förutom basen på alkohol skapar vi drinkarna på enbart  
färska råvaror och sötar dem med honung.  
 

FOREVER YOUNG  120 kr
Vodka, kiwi, lime, vetegräs, honung, ingefära 
 
MONSOON RAIN  120 kr 
Calvados, mango, chili, koriander, lime 

I AM ON FIRE  130 kr 
Whisky, cointreau, hallon, mynta, apelsin, lime

Kaffedrinkar
IRISH COFFEE 4 CL/6CL  130 kr/160kr
Tulamore D.E.W

SPANISH COFFEE 4CL/6 CL 130 kr/160kr
Licor 43

Cider
Strongbow, England 33 cl 50 kr
Torrcider 5,0%

Bubbel 
 
 
Rodestiu Organic, Cava, Recuena, Spanien  
   85 kr glas 340 kr flaska 
  
Baron-Fuenté Galipettes Brut, Champagne, Frankrike  
   85 kr glas 340 kr flaska



Ur vinkällaren

VITT VIN

Jean Biecher Pinot Gris, Alsace, Frankrike 2014   
 95 kr glas 340 kr flaska 

 
P. Lex Pinot Grigio, Delle Venezie, Italien 2014 
 100 kr glas 350 kr flaska 

 
Robert Klingenfus, Riesling, Alsace, Frankrike 2014 
  600 kr flaska 

Botanicum Ibericum Organic White (vegetarisk), Castilla La Mancha, Spanien 2014 
 95 kr glas 340 kr flaska 

  
Le Grand Rochoy, Sancerre, Loire, Frankrike 2014 
  610 kr flaska

Les Trois Villages White 2015, Ventoux, Rhone Valley, Frankrike
 85 kr glas 300 kr flaska

Last Night a Riesling saved my life, Reinhessen, Tyskland
 110 kr glas 400 flaska

ROSÉVIN
Santa Ana Eco Cabernet Sauvignon Rosé, Mendoza, 2015   
Cuyo, Argentina 85 kr glas 300 kr flaska

Botanicum Ibericum Organic Rosé, 2016, Castilla La Mancha, Spanien
(Vegetarisk). 90 kr glas 340 kr flaska 



RÖTT VIN

Vinistella, Sicilien, Italien 2014   
 80 kr glas 300 kr flaska 

 
Heartwood Organic Wine Zinfandel, Apulien, Italien 2014 
 95 kr glas 340 kr flaska 

 
Azabache Crianza Organic, Rioja, Spanien 2014 
 90 kr glas 325 kr flaska 

 
Fairview Shiraz, Paarl, Sydafrika 2014 
 95 kr glas 340 kr flaska 

 
Botanicum Ibericum Organic Red, Castilla La Mancha, Spanien 2014 
 95 kr glas 340 kr flaska 

 
Chateau Grand Francais Bordeaux 2009, Franrike
Smakrikt elegant bordeauxvin som passar perfekt till mustiga rätter med lamm, 
grillat & till krämiga paneerrätter (Vegetarisk).  
  600 kr flaska

La Légende d´Hélios, Vins de pays d´Oc, Languedoc-Roussillon, Franrike 
 90 kr glas 340 kr flaska

DESSERTVIN 

Alba Chiara Vino Passito Biancom Veneto, Italien  
 90 kr glas 420 kr flaska

(vegetarisk)



Övrig dryck

WHISKEY  4 CL

Blended Whisky- Bourbon 100 kr 
 
Single Malt Whisky 120 kr 
 
Single Malt Whisky, 12 år 140 kr 
 
Irish Whisky  100 kr   

ÖL PÅ FAT  40 CL

Bryggmästarens bästa ekologiska, 
Åbro, Sverige, 5,0%  60 kr

IPA på fat, 5,6% vol, USA  70 kr                                                                           
 

ÖL PÅ FLASKA 33 CL 66 CL

Shanti Golden Ale, Oppigårds bryggeri,  75 kr
Dalarna 5,2% vol     

Bangla   65 kr 90 kr 
 
Cobra   65 kr 90 kr 
 
King Fisher    90 kr 
 
Altiplano, Franrike,  60 kr 
Glutenfri, vegansk och ekologisk

Weihenstephaner Hefe Weissbier,  50 cL 80 kr
Tyskland, 5,4% vol  
 



ALKOHOLFRITT
LASSI
Söt yoghurtdryck som är vanlig i Indien, Pakistan & Bangladesh 
 
Apelsin & ingefära    60 kr 
 
Jordgubb & lime    60 kr 
 
Mango      60 kr

Alkoholfritt öl 40cl  40 kr

Lättöl, 2,2%  33 cl  35 kr

Mellanöl 4,4% 33 cl  45 kr

VATTEN
Hwila Naturell, med kolsyra, Sverige   30 kr fl 33 cl    

LÄSKEDRYCKER                 35 kr

Varma drycker
Te   25 kr
 
Bengaliskt chai   40 kr

Kaffe   35 kr
 
Espresso   30 kr 
 
Cappuccino   35 kr 
 
Latte   40 kr



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

Butiken
 
Tikkasås     80 kr 
 
 
Biryanisås    80 kr

 
Mangolassi    50 kr

Kryddor     Fråga efter pris

Gra f i sk f o rm EVA-JO HANCOCK •  Fo t o  ANDREAS DIENERT

Köp Shantis kryddor
”I mitt land Bangladesh betyder kryddor allt i matlagningen. Våra kryddor har 
dessutom en rad bra hälsoeffekter som hjälper människan att hålla sig fri från 
sjukdomar. Utan kryddor, ingen mat och inget liv!” – Nahid Hassan, Ägare av 
Shanti

Shanti tillverkar sina egna kryddblandningar som är rostade & malda för hand 
och utan några tillsatser. De tillverkas i Shantis kök av restaurangens egna 
kockar.

Välj mellan Korma, Tikka, Curry och Garam Masala & Bengali Family Style- 
en produkt som innehåller portionspåsar som passar till fyra familjemiddagar med 
kyckling, lamm, fisk eller vegetariskt som grytbas.

Shantis kryddor säljs på Ultimat, Touch of Bengal, Soft Corner & Classic. Säg 
till din servitör om du vill köpa våra kryddor!



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!



Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!



 

 

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


