
LAMMGRYTOR
Achar Gosht 229 kr

Aromatisk gryta med vår unika Achar-masala samt färsk koriander

Madrasi Gosht 229 kr
Bräseras med senaps- och kalonjifrön och avslutas med citron

Palak Gosht 239 kr
Mustigt gryta med spenat, färsk ingefära, vitlök och örter

Korma 229 kr
Såsig gryta tillagas med kardemumma, ingefära, vitlök och yoghurt

Sabzi Gosht 229 kr
Veckans vegetariska med lamm

Vindaloo 229 kr
Färskmalda kryddor som marinerats i vitvinsvinäger

Dal Gosht 229 kr
Veckans linser/bönor med lamm

Bräseras i ghee med lagerblad, nejlikor, ingefära och yoghurt

Chili Gosht 229 kr
Underbar smak av färsk grön chili och koriander

Roghan Gosht 229 kr

Karahi Gosht 239 kr
 Underbar gryta i en reducerad masala med färska tomater

Serveras i en het gjutjärnsgryta

KYCKLINGGRYTOR
Tikka Masala 225 kr

Grillad Chicken Tikka tillagas i en härlig masalasås med grädde
Murgh Madrasi 195 kr

 Senaps- och kalonjifrön fräses tillsammans. Avslutas med citron

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

Roghan Josh 195 kr
Bräseras med lagerblad, nejlikor, ingefära och yoghurt

Cholay 210 kr
Mustig gryta med kikärtor i en härlig masala

Karahi 215 kr
Unik maträtt från norra Pakistan, i reducerad masala

Serveras i en het gjutjärnsgryta

Adrak Chicken 195 kr
Tillagas med fräst ingefära, yoghurt och kryddnejlikor

Chili Chicken 195 kr 
Underbar smak av färsk grön chili och koriander

NAAN
Tandoori Naan 25 kr

Vanligt naan, utan något extra

Roghni Naan 30 kr
Bakas tillsammans med ghee. Toppas med sesamfrönBakas tillsammans med ghee. Toppas med sesamfrön

Garlic Naan 35 kr
Med färsk riven vitlök

Tandoori Roti 39 kr
Tunt, fiberrikt, ojäst bröd

TILLBEHÖR
Mix Raita 39 kr

Svalkande indisk yogurtsås med gurka, färska tomater och rödlök
Mango Pickle 29 kr

Traditionell indisk ättikslag med saftig mango, chili och kryddor

Chili Pickle 29 kr
Unik blandning av inlagd grön chili med kryddor

Mango Chutney 29 kr
Mild och fruktig blandning av mango smaksatt med

spiskummin och koriander. 

Jeera Raita 39 kr
Kryddig indisk yoghurtsås baserad på torr-rostad spiskummin

Gourmet Sallad 65 kr
Provence-sallad (Frisée, rosé, mâche) med gurka,

tomat, rödlök, olivolja och citron. Serveras med myntasås 


