
Avhämtning
I samtliga huvudrätter ingår ris & dryck (Pepsi, Pepsi-Max, 7-Up, Zingo, Loka/Lättöl)

FÖRRÄTTER
Pakore 85 kr

Indiska delikatesser paneras i hemgjord kikärtssmet. 
Välj mellan krispig kyckling eller vegetariskt

Papadam 49 kr
Tunna krispiga flatbröd bakade på linsmjöl. Serveras med chilisås

VEGETARISKA GRYTOR
Palak Paneer 179 kr

Hemgjord indisk färskost tillagas i en mustig gryta med spenat och färska örter

Sabzi 165 kr
Veckans grönsaksgryta

Dal 165 kr
Veckans lins / böngryta

LAMMGRYTOR
Achar Gosht 209 kr

Aromatisk gryta med vår unika Achar-masala, yoghurt samt färsk koriander

Madrasi Gosht 209 kr
Bräseras med senaps- och kalonjifrön och avslutas med citron

Korma 209 kr
Såsig gryta tillagas med kardemumma, ingefära, vitlök och yoghurt

Palak Gosht 219 kr
Mustigt gryta med spenat, färsk ingefära, vitlök och örter

Sabzi Gosht 209 kr
Veckans vegetariska med lamm

Roghan Gosht 209 kr
Bräseras i ghee med lagerblad, nejlikor, ingefära och yoghurt

Karahi Gosht 219 kr
Underbar gryta i en reducerad masala med färska tomater

Vindaloo 209 kr
Kryddstark gryta baserad på färskmalda kryddor

som marinerats i vitvinsvinäger

Dal Gosht 209 kr
Veckans linser/bönor med lamm

Chili Gosht 209 kr
Underbar smak av färsk grön chili och koriander

KYCKLINGGRYTOR
Butter Chicken 189 kr

Utsökta filébitar i en smakrik och saftig gräddsås med djupa och härliga smaker

Chili Chicken 185 kr
Mustig gryta med grön chili och färsk koriander

Adrak Chicken 179 kr
Fräsch gryta baserad på färsk ingefära, yoghurt och kryddnejlikor

Murgh Madrasi 179 kr
Utsökt gryta med senaps- och kalonjifrön samt en hint av citron

Achari Chicken 179 kr
Aromatisk gryta med vår unika Achar-masala, yoghurt samt färsk koriander

Karahi 199 kr
Unik rätt från norra Pakistan, i reducerad masala

Murghi Palak 199 kr
Mustig gryta med spenat, vitlök och örter

Roghan Josh 179 kr
Bräserade bitar tillagas med lagerblad, nejlikor, ingefära och yoghurt

Cholay 195 kr
Mustig gryta med kikärtor i en härlig masala

Chicken Korma 179 kr
Såsig gryta tillagas med kardemumma, ingefära, vitlök och yoghurt


