
Är du allergiskt mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Tandoori Chicken (mild)     	 	 90:-
Grillade tandoorimarinerade kycklinglår som serveras med tandoorisås.

Tandoori Chicken Wok (medelstark)         105:-

Stekt kycklingfilé med färska grönsaker i tomat- och cashewsås.

    

Palak Ghost (medelstark)             105:-

Kyckling med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås.

 
Mixed Chicken Grill (medelstark)          115:-Grillad kyckling som marineras i tre olika marinader: mango, chili & tandoori.

Palak Paneer (mild)                                                          99:-
Hemgjord ost med bladspenat, koriander, ingefära och vitlök i tomatcurrysås.

Paneer Chickpea Curry       eller           99:-

Indisk färskost med kikärtor i en mediumstark currysås.

MÅNDAG

Halvt nan 10 kr
Helt nan 20 kr

Halvt vitlöksnan 15 kr
Helt vitlöksnan 25 kr

I lunchpriset ingår ris, sallad, vegetarisk soppa, 
lassi, saft och kaffe eller te.

Lamb & Aubergine Karai (stark)                115:-
Lamm, aubergine, färsk mynta, paprika, champinjoner, spenat i tomatcurrysås.

Mix Fish Korma                              115:-

Lax, torsk & räkor med cashew-och pistage & kanel i krämig kokosmjölksås.

Chili Chicken Sizler (stark)                                                     115:-
Kycklingfiléer marinerade i chili och koriander grillade i tandooriugn,
serveras med färska grönsaker på en järnplatta med tandoorisås som tillbehör.

 
Chicken Tikka Butter Masala/Cheese Tikka Butter Masala      105:-

Grillade kycklingfilébitar eller paneerbitar i en tomat- och cashewsås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå. Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.



Är du allergiskt mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Tandoori Chicken (mild)                       90:-
Grillade tandoorimarinerade kycklinglår som serveras med tandoorisås.

Palak Ghost (medelstark)         105:-

Kyckling med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås.

    

Jumping Chicken Wok (medelstark)                               105:-

Kycklingfilébitar wokade med färsk koriander i tomatcurrysås.

Sabji (mild)                                                                                                           9
9:-

Grönsaksgryta med broccoli, potatis, squash, spenat, chili och koriander i currysås.    

              

TISDAG

Halvt nan 10 kr
Helt nan 20 kr

Halvt vitlöksnan 15 kr
Helt vitlöksnan 25 kr

I lunchpriset ingår ris, sallad, vegetarisk soppa, 
lassi, saft och kaffe eller te.

Lamb Zucchini (medelstark|stark)                                                     115:-

Lamm med zucchini, olika sorters stekt lök, färsk koriander och grön chili i currysås.

Mix Fish Greeny         115:-

Lax, torsk & räkor med grön chili, grön paprika och broccoli i korma- och currysås.

    

Salmon Dopiaz (medium|stark)                                                         
             115:- 

Lax, sockerärtor, stekt lök, färsk koriander och grön chili i tomatcurrysås. 

White and Red Chicken Sizler (medelstark)                                      115:-
Grillad kycklingfilé som marineras i två olika marinader: vitlök & tandoori.

Palak Paneer (mild)                                                               99:-
Hemgjord ost med bladspenat, koriander, ingefära och vitlök i tomatcurrysås.

 
Chicken Tikka Butter Masala/Cheese Tikka Butter Masala        105:-

Grillade kycklingfilébitar eller paneerbitar i en tomat- och cashewsås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå. Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.



Är du allergiskt mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Tandoori Chicken (mild)                       90:-
Grillade tandoorimarinerade kycklinglår som serveras med tandoorisås.

Tandoori Chicken Wok (medelstark)              105:-

Stekt kycklingfilé med färska grönsaker i tomat- och cashewsås.

    

Palak Ghost (medelstark)                              105:-

Kyckling med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås.

 
Mixed Chicken Grill (medelstark)            115:-Grillad kyckling som marineras i tre olika marinader: mango, chili & tandoori.

Sabji Korma (mild)                                  99:-

En mix av färska grönsaker och grönsaksbullar i en kormasås.

ONSDAG

Halvt nan 10 kr
Helt nan 20 kr

Halvt vitlöksnan 15 kr
Helt vitlöksnan 25 kr

I lunchpriset ingår ris, sallad, vegetarisk soppa, 
lassi, saft och kaffe eller te.

Lamb zucchini karai (medelstark|stark)              115:-
Lammfilébitar med zucchini, stekt lök och färsk koriander i en sås baserad på curry, 
spiskummin, paprika och tomat.

Fish Tikka Masala (mild)                            115:-

Grillad lax i tikkasås.

    

Bengali fish curry                115:-

Stekt fisk med sockerärtor, tomat, potatis, vitlök & koriander i en currysås.

Palak Paneer (mild)                                                                99:-
Hemgjord ost med bladspenat, koriander, ingefära och vitlök i tomatcurrysås.

 
Chicken Tikka Butter Masala/Cheese Tikka Butter Masala       105:-

Grillade kycklingfilébitar eller paneerbitar i en tomat- och cashewsås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå. Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.



Är du allergiskt mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Tandoori Chicken (mild)                       90:-
Grillade tandoorimarinerade kycklinglår som serveras med tandoorisås.

Palak Ghost (medelstark)                       105:-

Kyckling med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås.

    

Jumping Chicken Wok (medelstark)                             105:-

Kycklingfilébitar wokade med färsk koriander i tomatcurrysås.

 
Mixed Chicken Grill (medelstark)           115:-Grillad kyckling som marineras i tre olika marinader: mango, chili & tandoori.

Vendi & Lao Curry                                                  99:-

Okra, zucchini, koriander, chili & tomat i en mediumstark currysås.

TORSDAG

Halvt nan 10 kr
Helt nan 20 kr

Halvt vitlöksnan 15 kr
Helt vitlöksnan 25 kr

I lunchpriset ingår ris, sallad, vegetarisk soppa, 
lassi, saft och kaffe eller te.

Balti (medelstark|stark)                 115:-

Lamm i baltisås med lök, färsk paprika, chili och koriander.

Chili Lamb Karai (stark)                                         115:-

Lammfilé, grön chili, paprika, spiskummin, koriander i tomatcurrysås.

Fish Palak Korma                           115:-
Stek lax, torsk & räkor med zucchini, spenat, vitlök, ingefära och koriander i kormasås. 

Palak Paneer (mild)                                                               99:-
Hemgjord ost med bladspenat, koriander, ingefära och vitlök i tomatcurrysås.

 
Chicken Tikka Butter Masala/Cheese Tikka Butter Masala              105:-

Grillade kycklingfilébitar eller paneerbitar i en tomat- och cashewsås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå. Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.



Är du allergiskt mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Tandoori Chicken (mild)                      90:-
Grillade tandoorimarinerade kycklinglår som serveras med tandoorisås.

Tandoori Chicken Wok (medelstark)                         105:-

Stekt kycklingfilé med färska grönsaker i tomat- och cashewsås.

    

Palak Ghost (medelstark)            105:-

Kyckling med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås. 

 
Mixed Chicken Grill (medelstark)           115:-
Grillad kyckling som marineras i tre olika marinader: mango, chili & tandoori.

Pumpa ost vadji (mellanstark)     99:-

Pumpa och ost i svartpeppar, rödlök, spiskummin, koriander och chili.

FREDAG

Halvt nan 10 kr
Helt nan 20 kr

Halvt vitlöksnan 15 kr
Helt vitlöksnan 25 kr

I lunchpriset ingår ris, sallad, vegetarisk soppa, 
lassi, saft och kaffe eller te.

Green Lamb Curry  (medelstark)                115:-
Lamm marinerat i korianderchutney med bladspenat och broccoli i currysås.

Pumpa Lamm Korma        115:-

Lamm  och butternut pumpa i en nötig kormasås.

    

Red & White Fish Grill Sizler (medelstark)         115:-

Grillade laxfilé- och torskfilébitar med tikkasås.

Palak Paneer (mild)                                                               99:-
Hemgjord ost med bladspenat, koriander, ingefära och vitlök i tomatcurrysås.

 
Chicken Tikka Butter Masala/Cheese Tikka Butter Masala               105:-

Grillade kycklingfilébitar eller paneerbitar i en tomat- och cashewsås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå. Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.


