
zupa 

 

Pomidorowa Shorba 10 PLN 

(Gotowane pomidory gotowane ze śmietaną, podawane z chrupiącym chlebem) 

 

Kremowa zupa z kurczaka z makaronem 13 PLN 

(Rosół z makaronem gotowany ze śmietaną w stylu indyjskim) 

 

Gorąca i kwaśna zupa 13 PLN  

(Pikantna i kwaśna zupa warzywna o indyjskich smakach i sosie sojowym) 

 

Zupa Z Kurczaka Na Gorąco 15 PLN  

(Pikantna i kwaśna zupa na bazie kurczaka i warzyw z indyjskimi smakami i sosem 

sojowym) 

 

Specjalna zupa z kurczaka Kerala 18 PLN  

(Gotowane kawałki rosołu z mlekiem kokosowym) 

 

Słodka kukurydziana pomidorowa Shorba 11 PLN  

(Gotowane pomidory i kukurydza gotowane ze śmietaną, podawane z chrupiącym 

chlebem) 

 

Sałatki 

 

Sałatka Paneer Tikka 15 PLN  

(Sałatka warzywna podawana z kawałkami Paneer Tikka) 

 

Sałatka z kurczakiem Tikka 15 LN 

(Sałatka warzywna podawana z kawałkami kurczaka Tikka) 

 



Sałatka Orzechowa 18 PLN  

(Sałatka warzywna podawana z cebulą, świeżym pomidorem i orzeszkami ziemnymi) 

 

Sałatka Z Ciecierzycy 10 PLN 

(Sałatka warzywna podawana z cebulą, świeżym pomidorem i gotowaną ciecierzycą) 

 

PRZEKĄSKI WEGETARIAŃSKIE 

 

Paneer Pakora 14 PLN  

(Kawałki indyjskiego twarogu panierowane i smażone na głębokim tłuszczu, 

podawane ze specjalnym indyjskim chutney) 

 

Pakora ziemniaczana 10 PLN 

(Kawałki ziemniaka w panierce i smażone na głębokim tłuszczu, podawane ze 

specjalnym indyjskim chutney) 

   

Krążki cebulowe 10 PLN 

(Smażony krążek cebulowy pokryty mąką peaflową podany ze specjalnym indyjskim 

chutney) 

 

Warzywa Samosa (2 szt.)  10 PLN 

(Smażone pierogi faszerowane ziemniakami i zielonym groszkiem podawane ze 

specjalnym indyjskim chutney) 

 

 Samosa Chaat (2 szt.) 15 PLN  

(Samosa zmieszana ze specjalnym indyjskim chutney, jogurtem, zwieńczonym 

cebulą, świeżym pomidorem posypanym chaat masala) 

 

Mieszać. Delhi Chaat 18 PLN  

(Samosa zmieszana ze specjalnym indyjskim chutney, jogurtem, zwieńczona cebulą 

ciecierzycy, świeżym pomidorem chaat masala) 

 



Kulki Serowe (4 szt.) 16 PLN  

(Smażone pierogi nadziewane dużą ilością sera podawane ze specjalnym indyjskim 

chutney) 

 

PRZEKĄSKI NIEWEGETARIAŃSKIE 

 

Kurczak 65  25 PLN 

(Kawałki kurczaka pokryte gramową mąką i smażone na głębokim tłuszczu z 

indyjskim sosem chutney) 

 

Kebab Malai (6 szt.) 25 PLN  

(Kawałki kurczaka marynowane w śmietanie i orzechach nerkowca premium, 

grillowane w piecu tandoor ze specjalnym indyjskim chutney) 

 

Kurczak tikka 23 PLN 

(Kawałki kurczaka marynowane w indyjskich przyprawach grillowane w piecu 

Tandoor) 

 

Szejk kebab  25 PLN  

(Mielony kurczak z indyjskimi przyprawami grillowany w piecu tandoor podany ze 

specjalnym indyjskim chutney) 

 

Kebab Tangdi 25 PLN  

(Kurczak z kośćmi marynowanymi w indyjskiej masali grillowany w piecu tandoor 

ze specjalnym indyjskim chutney) 

 

Krewetka Pakora (6 szt.)  28 PLN 

(Krewetka marynowana w indyjskiej masali i smażona w głębokim tłuszczu z mąką 

gramową, podawana ze specjalnym indyjskim chutney) 

 

 

 



Chilli Krewetki  37 PLN 

(Krewetka marynowana w indyjskiej masali, zmieszana z chili i czosnkiem, 

podawana ze specjalnym indyjskim chutney) 

 

CURRY WEGETARIAŃSKIE 

(PODANE Z RYŻEM / ZWYKŁYM NAAN) 

 

Methi aloo  22 PLN  

(Kawałki ziemniaków gotowane w liściach kozieradki) 

 

Aloo Gobi  24 PLN  

(Kawałki ziemniaka i świeżego kalafiora gotowane z indyjskim sosem w indyjskich 

przyprawach) 

 

Palak Paneer 26 PLN 

(Kawałki twarogu gotowane z indyjskimi przyprawami w sosie szpinakowym) 

 

Kadai ze świeżych warzyw  23 PLN 

(Świeże warzywa smażone z twarogiem i sosem indyjskim) 

 

Paneer Burji  28 PLN 

(Jajecznica twarogu gotowana w sosie cebulowym i pomidorowym) 

 

Makane Paneer Butter 26 PLN 

(Kawałki twarogu gotowane w maśle i sosie pomidorowym, podawane z indyjską 

przyprawą Tadka) 

 

Masło Paneer Masala 26 PLN 

(Kawałki twarogu gotowane w maśle i sosie pomidorowym) 

 



Paneer Tikka Masala 26 PLN 

(Kawałki grillowanego twarogu gotowane w sosie pomidorowo-cebulowym) 

 

Shahi Paneer 30 PLN 

(Kawałki twarogu gotowane w sosie śmietanowo-orzechowym z indyjskimi 

przyprawami) 

 

Matar Paneer 24 PLN  

(Kawałki twarogu i zielonego groszku gotowane w pomidorach, sosie nerkowcowym 

z indyjskimi przyprawami) 

 

Grzyb Matar Masala 24 PLN 

(Kawałki grzybów i zielonego groszku gotowane w sosie pomidorowo-cebulowym z 

indyjskimi przyprawami) 

 

Dum Aloo  24 PLN 

(Kawałki Baby Ziemniak gotowane w cebuli i sosie twarogowym z indyjskimi 

przyprawami) 

 

Masło Serowe Masala 26 PLN 

(Kawałki sera gotowane w cebuli i sosie pomidorowym z indyjskimi przyprawami) 

 

Warzywa Trójkąt  28 PLN 

(Trójkolorowy sos zmieszany z twarożkiem gotowanym w cebuli, sosie pomidorowo-

nerkowcowym z indyjskimi przyprawami) 

 

Chole Masala 22 PLN 

(Ciecierzyca gotowana w cebuli i sosie pomidorowym z indyjskimi przyprawami) 

 

Kaju Curry  28 PLN 

(Smażony nerkowiec gotowany w cebuli, sosie pomidorowo-nerkowcowym z 

indyjskimi przyprawami) 



Khoya Kaju  30 PLN  

(Kawałki nerkowca gotowane w sosie khoya, mleczno-nerkowcowym z indyjskimi 

przyprawami) 

 

Żółta Tadka  22 PLN  

(Żółta soczewica gotowana w indyjskich przyprawach) 

 

Dal Makhani 22 PLN 

(Czarna fasola gotowana na maśle i pomidorze) 

 

 

CURRY NIEWEGETARIAŃSKIE 

(PODANE Z RYŻEM / ZWYKŁYM NAAN) 

 

Kurczak Palak 26 PLN  

(Kawałki kurczaka gotowane w sosie szpinakowym z indyjskimi przyprawami) 

 

Kurczaka w maśle  30 PLN 

(Kawałki kurczaka gotowane w maśle i sosie pomidorowym) 

 

Kurczak tikka masala 28 PLN 

(Kawałki grillowanego kurczaka gotowane w sosie pomidorowym i cebulowym z 

indyjskimi przyprawami) 

 

Czosnek Kurczak Masala  30 PLN  

(Kawałki kurczaka gotowane w pomidorach, sos cebulowy i czosnek z przyprawami 

indyjskimi) 

 

Kurczak Jalfreiji  28 PLN  

(Kawałki kurczaka gotowane w papryki i cebuli z indyjskimi przyprawami) 



 

Kurczak Mango  28 PLN 

(Kawałki kurczaka gotowane z miąższem mango) 

 

Kurczak Malai  32 PLN 

(Kawałki kości z kurczaka gotowane w sosie pomidorowo-cebulowym z masłem, 

śmietaną i przyprawami indyjskimi) 

 

Kurczak Dhaba  26 PLN 

(Kawałki gotowanego kurczaka gotowane w stylu dhaba) 

 

Curry z krewetkami 36 PLN 

(Marynowane krewetki gotowane w mleku kokosowym z indyjskimi przyprawami) 

 

Krewetka Masala  34 PLN 

(Krewetki gotowane w indyjskim sosie z indyjskimi przyprawami) 

 

Kadai Krewetki  38 PLN  

(Krewetki gotowane w papryce i cebuli z indyjskimi przyprawami) 

 

BIRYANI I RYŻ 

 

Zwykły ryż  07 PLN 

(Ryż basmati na parze) 

 

Ryż Jeera  08 PLN 

(Ryż Basmati smażony z kminkiem indyjskim) 

 

Ryż Masala   10 PLN  

(Ryż basmati gotowany z indyjskimi przyprawami) 



 

cytrynowy ryż  11 PLN 

(Ryż Basmati smażony w kurkumie i gorczycy ze świeżym sokiem z cytryny) 

 

Pulao wegetariańskie 13 PLN 

(Ryż Basmati smażony z warzywami mieszanymi) 

 

Kurczak Pulao 15 PLN 

(Ryż Basmati smażony z kurczakiem) 

 

Vegetarian Dum Biryani  26 PLN 

(Ryż Basmati gotowany na parze z sosem curry i świeżymi indyjskimi ziołami) 

 

Kurczak Hyderabadi Biryani  28 PLN 

(Ryż Basmati gotowany na parze z kurczakiem bez kości i świeżymi indyjskimi 

ziołami) 

 

Krewetka Challa Biryani   36 PLN 

(Ryż basmati gotowany na parze z krewetkami i indyjskimi przyprawami) 

 

 

 

CHLEBY INDYJSKIE 

 

Zwykły naan  05 PLN 

(Indyjski placek zapiekany w piecu tandoor) 

 

Masło naan  07 PLN 

(Indyjski placek z masłem gotowany w piecu Tandoor) 

 



Czosnek naan  08 PLN 

(Indyjski placek o smaku czosnku i masła gotowany w piecu tandoor) 

 

Serowy Naan 10 PLN 

(Indyjski placek z serem i masłem gotowany w piecu tandoor) 

 

Serowy czosnek naan  12 PLN 

(Indyjski placek o smaku czosnku, sera i masła gotowany w piecu tandoor) 

 

Zwykły tawa roti  06 PLN 

(Indyjski placek) 

 

Tawa roti  07 PLN 

(Indyjski placek z masłem) 

 

Masala roti  09 PLN  

(Indyjski placek gotowany z indyjskimi przyprawami) 

 

Puri  05 PLN 

(Indyjski smażony placek w oleju) 

 

Parantha  07 PLN 

(Indyjskie narybek smażony na maśle) 

 

Aloo Parantha 10 PLN  

(Indyjski placek nadziewany ziemniakami) 

 

Paneer Parantha  12 PLN  

(Indyjski placek nadziewany serem) 

 



Parantha z cebuli  12 PLN 

(Indyjski placek nadziewany cebulą) 

 

Parantha z kurczaka  13 PLN 

(Indyjski placek nadziewany kurczakiem) 

 

Serowa Parantha  15 PLN 

(Indyjski placek nadziewany serem) 

 

 

DESERY 

 

Gulab Jamun  12 PLN 

(Smażone kulki mleczne nasączone syropem z kardamonu cukrowego) 

 

Mango Jamun  14 PLN 

(Smażone kulki z mleka mango, nasączone syropem z kardamonu cukrowego) 

 

Chałwa Marchewkowa  16 PLN 

(Marchew zmieszany z gotowanym mlekiem i dodać cukier) 

 

Pudding ryżowy  15 PLN 

(Ryż gotowany w mleku i cukrze doprawiony suszonymi owocami) 

 

Shrikhand  17 PLN 

(Indyjskie desery na bazie jogurtu) 

 

Dłoń z kurczakiem mango  19 PLN 

(Indyjskie desery na bazie jogurtu o smaku mango) 

 



Puran Puri  15 PLN 

(Gotowana żółta soczewica nadziewana roti) 

 

LASSI 

 

Indyjski koktajl jogurtowy z mango  09 PLN 

(Słodzony indyjski napój jogurtowy z mango) 

 

Orzechy nerkowca  10 PLN 

(Słodzony napój jogurtowy z nerkowcem) 

 

Keshar Lassi  17 PLN 

(Słodzony napój jogurtowy z szafranem) 

 

Lassi z suszonych owoców 15 PLN 

(Słodzony napój jogurtowo-indyjski z suszonymi owocami) 

 

       

WSTRZĄSAĆ 

 

 

Shake z mango  10 PLN 

(Mleko z mango) 

 

Oreo się trzęsie  15 PLN 

(Mleko z Oreo) 

 

Kit-Kat się trzęsie  15 PLN 

(Mleko z Kit-Kat) 



 

Czekoladowy szejk 12 PLN 

(Mleko z czekoladą) 


