
 !!!
Meny !!!

 FÖRRÄTTER !!
 1.  PAPADAM     28:- 
	  	   Två krispiga indiska linsmjölsbröd  
       Serveras med mangochutney eller myntasås 
       	

	  2.  SAMOSA     49:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Två	  indiska piroger 
       Välj mellan  A. Kyckling B. Lamm C. Vegetarisk 
       Serveras med sallad och mangochutney eller myntasås 
       	

	  3.  VEGETABLE PAKORA    45:-	

	  	   Friterade grönsaksbullar 
       Serveras med sallad och mangochutney eller myntasås 
   
 4.  CHICKEN PAKORA    55:-	

	  	  	  	  	  Friterade kycklingbullar  
       Serveras med sallad och mangochutney eller myntasås !
	  5.  MIX PAKORA    55:-	

	  	   Friterade grönskaks- och kycklingbullar 
       Serveras med sallad och mangochutney eller myntasås 
       	

	  6.  ONION BHAJEE    40:-	

	  	   Friterade lökbullar med linser och färska kryddor 
       Serveras med sallad och mangochutney eller myntasås 
       	

	  7.  KING PRAWN BUTTERFLY    55:-	

	  	   Kungsräkor marinerade i indiska kryddor 
       Serveras med mangochutney eller myntasås 
       	

 8.  HOT & SOUR SOUP    55:-	

	  	  	  	  	  Kycklingsoppa med vitlök, tomat och chili !
 9.  SPECIAL CHICKEN SALLAD      65:-	

	   Kryddstark kyckling, färsk koriander, ärtor och lök	

       	

       	
 !!
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!!!
!

INDISKT	  BRÖD	  
!

10.  NAN         25:-	

	   Mjukt bröd bakat i vår lerugn !
11.  GARLIC NAN         28:-	

	   Nan med färsk vitlök	  bakat i vår lerugn !
12.  PESHWARI NAN       30:-	

	   Nan med kokos, mandel och russin bakat i vår lerugn !
13.  CHEESE NAN        30:-	

	   Nan med inbakad färsk ost bakat i vår lerugn !
14.  PARATHA         28:-	

	   Smörstek indisk bröd	
!! !

DELIKATA	  TILLBEHÖR  !
15.  RAITA          45:- 
        Yoghurtsås med gurka, lök, tomat och raitakrydda !
16.  CHILI PICKLES        19:- !
17.  MANGO CHUTNEY / MYNTASÅS     15:- !
18.  EXTRA SALLAD        25:- !
19.  SAFFRANSRIS         30:- !!!!!!!!!!
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 !!! !
INDISKA	  KYCKLING/LAMM/BIFF	  GRYTOR	  !

20.  CHICKEN TIKKA MASALA (Mild)                          169:-                         
        Grillad kycklingfilé, grädde, yoghurt, mandel och kokos   !!
I rätterna nedan Välj mellan:     A - Kyckling    B - Lamm    C - Biff             !
21.  KORMA (Mild)                                                                           159:-          
        Gryta med grädde, mandel, russin och kokos    !
22.  CURRY         149:- 
        Gryta med vitlök, tomatpuré, kokoskräm och söt basilika      !
23.  BHUNA                  149:-          
        Gryta med paprika, lök, tomat, färsk koriander och färska kryddor  !
24.   DUPIAZA (Medium)           169:-       
         Gryta med lök, paprika tomat och vitlök  !
25.  SAMBAL (Stark och sur)                           169:-  
        Gryta med linser, citron och sambalkryddad sås !
26.  MADRAS (Medium)       149:- 
         Gryta med yoghurt, färsk koriander och Madraskryddor   !
27.  JAL FRIAZI (Stark)                                169:-  
        Gryta med lök, paprika, färsk koriander,  chili pickles och orientalisk sås  !
28.  BALTI (Medium)                                 175:-  
         Gryta med grädde, lök, paprika och balti kryddor  !
29.  KORAI (Medium)                               179:-  
        Gryta med grönsaker och färsk koriander. Serveras i varm korai    !
30.  SAGWALA (Medium)        179:- 
        Gryta med spenat, fetaost och kryddor !
31.  VINDALOO ( Mycket Stark)      169:- 
        Gryta med färsk koriander och Vindalookryddor   !!
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!
	
!!! !!

TANDOORI	  SPECIAL	  !!
Marineras i yoghurt och tandoorikryddor och grillas i  vår lerugn.  
Sizlar rätter serveras på ett varmt järnfat med stekt paprika och lök  
samt husets specialsås 
  
32.  TANDOORI CHICKEN                          89:-          
        Grillade kycklingklubbor med sallad och husets specialsås  !
33.  SHAHI TUKRA CHICKEN       119:- 
       Grillad hel kycklingfilé 
        
34.  TANDOORI CHICKEN SIZLAR      159:- 
        Grillade kycklingklubbor 
        
35.  CHICKEN TIKKA SIZLAR      179:- 
        Grillad kycklingfilé i bitar 
        
36.  GARLIC CHICKEN TIKKA SIZLAR    179:- 
        Grillad kycklingfilé i bitar med vitlök i marinaden 
        
37.  CHICKEN SASLIK SIZLAR      199:- 
        Grillad kycklingfilé i bitar, smörstekt lök, paprika och  
         husets speciella indiska kryddor 
        
38.  LAMB TIKKA SIZLAR      189:- 
        Grillad lammfilé i bitar !
39.  KING PRAWN SIZLAR      199:- 
        Grillade kungsräkor !
40.  GARLIC KING PRAWN SIZLAR     199:- 
        Grillade kungsräkor med vitlök i marinaden 
         
41.  MIXED SIZLAR SPECIAL      199:- 
        Grillad kycklingfilé i bitar, lammfilé i bitar och kungsräkor !!!

Är Du allergiker? - Prata med servitören så löser vi det! 
!  4



!
 !!!!

BIRYANI !
Stekt saffransris, smörstekt lök, paprika, färsk koriander, mandel, russin och 
husets specialsås !
42.  BIRYANI  (Medium)                                      165:-      
         Välj mellan biff/ kyckling/ lamm eller räkor 
  
43.  VEGETABLE BIRYANI (Medium)             155:- 
         Blandade smörstekta grönsaker.   !
44.  KING PRAWN BIRYANI (Medium)     189:-         
         Stekta kungsräkor  !
45.  MIX BIRYANI (Medium)                                    189:- 
        Kyckling, lamm, biff, räkor och blandade grönsaker !
      !

FISK  
  
46.  PRAWN BHUNA                  149:-          
         Räkor med lök, paprika, färsk koriander och tomat i curry sås  
  
47.  PRAWN PALAK (Medium)      159:-           
         Räkor och bladspenat i tomat och curry sås  !
 48.  KING PRAWN DUPIAZA (Medium)      189:- 
         Kungsräkor med lök, paprika, färsk koriander och tomat  !
49.  KING PRAWN JALFRIAZI (Stark)      189:-                                            
         Kungsräkor med lök, paprika, färsk koriander, tomat och färsk grön chili  !
50.   C.R. SPECIAL SALMON      179:- 
         Smörstekt lax, lök, paprika, färsk koriander och tomat 
   !!!!
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 !!!
HUSETS	  SPECIAL !

51.  CHICKEN STIR-FRY (Medium)     179:- 
       Kycklingfilé i bitar marinerade i yoghurt och tandoorikryddor !
52.  GARLIC CHICKEN (Medium)                           169:-          
         Grillad kycklingfilé i bitar med vitlök, lök, paprika och tomat  
  
53.  HOT CHILI  KORAI (Mycket stark)      179:-   
        Gryta tillagad med vitlök, lök, paprika och starka indiska kryddor 
       Välj mellan:   A. Kyckling  B. Lamm C. Biff !
54.  KOFTA (Medium)        169:-  
         Lammfärsbullar med  lök, paprika, färsk koriander, tomat och 
        speciella indiska kryddor !
55.  MANGO CHICKEN (Mild)                       169:-             
        Grillad kycklingfilé i bitar med mango, smör, grädde och mandel  
  
56.  BUTTER CHICKEN (Mild)                                                         189:-              
        Grillad kycklingfilé i bitar med smör, mandel, curry och grädde  !
57.  CURRY REPUBLIK SPECIAL (Medium)     185:- 
         Lamm eller biff och kungsräkor, kycklingfilé i bitar   
        med friterad lök, paprika och tomat i kockens specialsås 
       
     !!

HUSETS	  SPECIAL	  THALI  !
58.  VEGETABLE THALI                       175:-           
         Samosa med myntasås, palak ponir och vegetarisk gryta med saffransris   
  
59.  MEAT THALI               209:-  
        Grillad kycklingfilé i bitar, lammfilé i bitar, kycklingklubba och kungsräkor 
       med husets specialsås och saffransris 
  
60.  MIXED THALI                                                199:-           
        Lamm eller vegetariska samosa, Chicken tikka masala 
       Lamm eller biff bhuna och saffransris 
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 !!!!!
VEGETARISKT !

61.  VEGETABLE DUPIAZA (Medium)      139:-          
         Färska grönsaker med indisk curry sås  
  
62.  PALAK PANIR  139:- 
       Bladspenat tillagad med ost, grädde i currysås   !
63.  DAL MAKHANI       139:- 
         Blandade linser med färsk koriander, tomat och grädde !
64.  ALO GOBI (Medium)       119:- 
        Potatis och blomkål med färsk koriander och currysås !
65.  SHAG ALO         139:- 
        Stekt bladspenat med potatis , lök, paprika och tomat !!! !

BARNMENY	  !
66.  KIDS THALI        85:-	

	  	  	  	  	  Kycklingbullar serveras med pommes strips och sallad 
        	

67.  FISH & CHIPS        80:-	

	   Fiskpinnar serveras med pommes strips och sallad 
          	

68.  CHICKEN & CHIPS       75:-	

	  	  	  	  	  Friterad kycklingfilé i bitar med pommes strips och sallad	
!!!!!!!!!!
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 !! !!!
EFTERRÄTTER	  !!

69.  KULFI (Indisk glass)        69:- 
        Saffranskryddad mjölk med kokos, kardemumma,   
        pistage och russin 
  
70.  MANGO LASSI        55:- 
        Indisk drink av yoghurt smaksatt med mango och socker  
  
71.  SALT LASSI        55:- 
        Indisk drink av yoghurt smaksatt med mynta och salt  !
72.  GLASS MIX         59:- 
         3 kulor - Vanilj, Mango, Jordgubbe !
73.  FRITERAD BANAN MED GLASS      69:- !
74.  FRITERAD ANANAS MED GLASS     69:- ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 !!!!
DRYCKER	  !!

Läsk, Mineralvatten eller Lättöl      25:- 
Kaffe          25:- 
Espresso enkel/ dubbel       25:-/ 29:- 
Cappuccino         29:- 
Caffè latte         29:- 
Masala Chai         29:- 
Grönt Te         25:- !
INDISKT	  ÖL	  !
King Cobra 75 cl        99:- 
Cobra 33 cl/ 66 cl        45:-/ 75:- 
Bangla 33 cl/ 66 cl        45:-/ 75:- 
Kingfisher 33 cl/ 66 cl       45:-/ 75:-  !
ÖL	  OCH	  CIDER	  !
Alkoholfri öl         35:- 
Carlsberg Hof        49:- 
Heineken         49:- 
Mariestad         59:- 
Cider Päron/ Äpple        49:- 
    
HUSETS	  VIN	  !
Rött eller Vitt  glas/ flaska      69:-/ 249:- 
Rosé   glas/ flaska      79:-/ 289:- !
LIKÖR	  -	  WHISKEY	  -	  CONGAC	  -	  BITTER	  	   	   4 cl 79:-/ 6 cl 99:- !
Bombay Zin    Sambuca 
Baileys    Jägermeister 
Famous Grouse   Absolut Vodka 
Jameson    Tequila 
Grönstedts !
Irish Coffee 4 cl/ 6 cl        79:-/ 109:-
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