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Masala Libre
40 ml Bacardi, świeży imbir, coca-cola
świeża kolendra, chat masala, cytryna

29,99 zł

Granat Madras
40 ml wódki, 100 ml indyjskiego
soku granat, 100 ml soku mango,
kostki lodu

29,99 zł
Cytrynowe Lychee
40 ml wódki cytrynowej, 10ml grenadyny,
200 ml soku indyjskiego lychee, kostki lodu

29,99 zł

Campari
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Extra Dry
WÓDKI
Bols
Finlandia
Luksusowa
Żubrówka
Żołądkowa Gorzka

MARTINI ORANGE - 24,99 zł

4 cl
10 cl
10 cl
10 cl

13 zł
15 zł
15 zł
15 zł
MARTINI WHITE – 24,99 zł

4 cl 9 zł
4 cl 10 zł
4 cl 9 zł
4 cl 9 zł
4 cl 9 zł

WÓDKI BUTELKI
Finlandia
Bols
Luksusowa

namaste
INDIAN & TANDOORI

www.facebook.com/
NewNamaste

RAINBOW MARGHERITA
27,99 zł

Anurag Bankavat poleca:

50 cl100 zł
50 cl 80 zł
50 cl 80 zł

ZUPA

INDIAN WHISKY
Amrut - Fusion
4 cl 21 zł
Amrut - Raj Igla
4 cl 16 zł
Amrut - Ind. Single Malt 4 cl 18 zł

NEW

MAD DOG – 9 zł

DODATKI

Daal Shorba – Krem z soczewicy – 16,99 zł

Butter Naan – 11,99 zł

Indyjska zupa z soczewicy z łagodnymi
przyprawami i ziołami.

Tradycyjny chleb indyjski z białej mąki pszennej
posmarowany masłem.

SAŁATKA

DESER

Sałatka Bombay – 28 zł

Pudding Marchewkowy
Gajar ka Halva – 12 zł

WHISKY/EY

Passoa India
40 ml wódki, 20 ml likieru passoa,
10 ml grenadyny, 180 ml indyjskiego
soku mango, kostki lodu

29,99 zł

Grant’s
Jameson’s
Jack Daniels
Ballantine’s
Johnnie Walker
Black Label
Chivas Regal

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

12 zł
12 zł
15 zł
12 zł
18 zł

4 cl 16 zł

RUM

Mango Margarita

Bacardi
Bacardi Black

30ml tequili silver, 10ml cointreau,
15 ml soku z cytryny, 30 ml indyjskiego
soku mango, kruszony lód

TEQUILA

27,99 zł

4 cl 13 zł
4 cl 15 zł

GIN
4 cl 12 zł

KONIAK/BRANDY

Granat Margarita
30 ml tequili silver, 10 ml cointreau,
30 ml indyjskiego soku z granata,
kruszony lód

27,99 zł

NEW

namaste

NAMASTE KOŁOBRZEG
ul. Obrońców Westerplatte 18A
Rrezerwacje: tel. 792 977 151
www.namaste-india.eu

Budafok
Metaxa 5*

4 cl 13 zł
4 cl 15 zł

KREMY I LIKIERY
Jagermeister

Sałatka Kamasutra – 30 zł

Mango Lassi (0,3 l) – 15 zł

Sałata lodowa, kurczak tandoori,
czerwona cebulka, owoc granatu.

Orzeźwiający napój jogurtowy z mango.

DANIE GŁÓWNE
Butter Chicken – 36,99 zł
Kurczak w aromatycznym pomidorowo-maślanym sosie. Typowe indyjskie danie.

Tandoori Murgh Tikka – 37,99 zł

Tequila Don Diego Silver 4 cl 15 zł

Gin Lubuski

Sałata lodowa, cebula czerwona,
owoc mango, orzechy nerkowca.

4 cl 15 zł

Alergeny: Zboża glutenowe, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne (arachidowe),
soja (oprócz całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego), mleko,
orzechy, seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny
(w stężeniach pow. 10 mg/kg lub litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2),
łubin, mięczaki i produkty pochodne.

Kawałki fileta z kurczaka z pieca Tandoor.
Specjał indyjski marynowany w słodkiej
papryce i czerwonych przyprawach indyjskich.

Życzę smacznego !
Bon appetit !

PRZEKĄSKI / VORSPEISEN

DODATKI DO PRZEKĄSEK / EXTRAS

Do wszystkich przkąsek podawany jest nasz sos miętowy
Mint Chutney
Für alle Zwischenmahlzeiten wird unsere Minzsauce
Mint Chutney serviert

8. Aachaar - 7 zł
Marynowane indyjskie pikle.
Mariniertes indisches Gemüse.

1. Samosy wegetariańskie -15 zł
Kruche pierożki indyjskie z nadzieniem ziemniaczanym,
zielonym groszkiem i przyprawami indyjskimi (2 szt.).
Zarte indische Teigtaschen mit Kartoffeln, Erbsen
und indischen Gewürzen.

9. Mango Chutney - 7 zł
Słodko pikantny sos mango.
Süß-pikante Mangosauce.

2. Samosy z mięsem -20 zł
Pierożki indyjskie z nadzieniem mięsnym, zielonym
groszkiem i przyprawami indyjskimi (2 szt.).

10. Raita - 7 zł
Sos jogurtowy ze świeżymi warzywami (czerwona
cebula, ogórek, pomidor) doprawiany chat masalą i chili.

Zarte indische Teigtaschen mit Fleischfüllung,
Erbsen und indischen Gewürzen.

Yogurtsauce mit frischem Gemüse (rote Zwiebel, Gurke,
Tomate) mit Chat Masala und Chili.

3. Samosy z kurczakiem - 20 zł
Pierożki indyjskie z nadzieniem z kurczaka,
kolendrą, orzechami nerkowca, rodzynkami
i delikatnymi przyprawami indyjskimi.

ZUPY / SUPPEN

Indische Pirogen mit Hähnchen Füllung, Koriander,
Cashewnüssen und Rosinen und sanften indischen
Gewürzen.
4. Paneer Pakora -17 zł
Ser własnej produkcji z krowiego mleka,
panierowany w mące z soczewicy.
Hausgemachter Käse aus Kuhmilch, paniert
mit Linsenmehl.

Eisbergsalat, rote Zwiebeln, Mango, Cashew-Nüsse.
16. Sałatka KAMASUTRA - 30 zł
Sałata lodowa, kurczak tandoori, czerwona cebula
owoc granatu.
Eisbergsalat, Tandoori-Hühnchen, rote Zwiebeln,
Garanatapfel.

RYBY / OWOCE MORZA
FISCH / MEERSFRÜCHTE
17. Lassoni Fish – 39,99 zł
Filet z ryby marynowany w świeżym czosnku
i przyprawach, podawany w ostrym indyjskim sosie
Fish filet marinated in fresh garlic and spices,
served in hot indian sauce

Indische Linsensuppe mit milden Gewürzen
und Kräutern.

18. Jheenga Tawa Masala - 59,99 zł
Soczyste krewetki marynowane w ostrych przyprawach
indyjskich, podane pod kołderką sosu indyjskiego.

12. Tamatar Dhania Shorba - 14,99 zł
Zupa pomidorowa ze świeżą kolendrą i przyprawami.

Saftige Garnelen, mariniert in pikanten
indischen Gewürzen.

13. Sweet and Sour Chicken Soup - 15,99 zł
Słodko - kwaśna zupa z kurczaka.
Hähnchensuppe süss-sauer

6. 0nion Baji - 25 zł
Pieczone talarki cebuli obtoczone w mące
z soczewicy z indyjskimi przyprawami

14. Mutton Shorba - 19,99 zł
Delikatna zupa kremowa z baraniny
Delicate cream soup of mutton

Gebackene Zwiebelringe in Matze aus Linsen
mit indischen Gewürzen

Deep fried balls of hung curd with delicate
spices and mint chutney.

15. Sałatka BOMBAY - 28 zł
Sałata lodowa, cebula czerwona, owoc mango,
orzechy nerkowca.

Tangy tomato soup with fresh coriander and spices.

5. Assorted Pakora Platter - 26 zł
Znakomite dla dwojga. Mix indyjskich przekąsek.
Ideal für Paare. Mix aus indischen Vorspeisen.

7. Dahi ke pakore (5 pc.) - 16 zł
Smażone panierowne kulki z gęstego jogurtu
z delikatnymi przyprawami i sosem z mięty

11. Daal Shorba - Krem z soczewicy -15,99 zł
Indyjska zupa z soczewicy z łagodnymi przyprawami
i ziołami.

SAŁATKI / SALATE

NOWOŚĆ !

WYBÓR STOPNIA OSTROŚCI POTRAW

19. Goan Jheenga Curry - 59,99 zł
Krewetki z migdałami w stylu Goa, marynowane
w mleczku kokosowym i zatopione w delikatnym
sosie curry.
Garnelen mit Mandeln a' la Goa, mariniert in
Kokosmilch und mit sanfter Curry Sauce serviert.
20. Prawns Malabar Shrimp Curry – 59,99 zł NOWOŚĆ !
Krewetki w pikantnym sosie ze zmielonymi czerwonymi
płatkami chilli, tamaryndą, balansujące z aromatycznymi
ziarnami kozieradki.
Succulent Jumbo shrimps in spicy sauce with ground
red chillies, tangy tamarind, balanced with nutty
aromatic fenugreek seeds

SPECJAŁY Z GLINIANEGO PIECA TANDOOR
SPEZIALITÄTEN AUS DEM TANDOOR
LEHMOFEN
21. Tandori Murgh Tikka - 37,99 zł
Kawałki filetu z kurczaka, marynowane w słodkiej
papryce i czerwonych przyprawach indyjskich.
Hähnchenfiletstücke, mariniert in Quark und milden
indischen Gewürzen.
22. Pahari Tikka - 37,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka marynowane w mięcie oraz
aromatycznej indyjskiej masali (mieszanka przypraw).
Hähnchenfiletstücke, mariniert in Minze und
aromatischer indischen Masala (Gewürzmischung).
23. Kolendra Kebab - 37,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka, marynowane w świeżej
kolendrze i przyprawach, pieczone do perfekcji
w indyjskim tandoor.
Boneless chicken marinated in fresh coriander
and spices, cooked to perfection in indian tandoor
24. Paneer Tikka Ajwaini - 37,99 zł
Kostki sera własnej produkcji, obtoczone w delikatnych
ziołach i upieczone w piecu Tandoor. Danie przekładane
grillowaną papryką.
Käsewürfel (hausgemachter Käse), gebraten im Tandoor
Lehmofen.
25. Fish Tikka - 37,99 zł
Filety rybne marynowane w kurkumie, kozieradce,
innych indyjskich przyprawach, pieczone w tandoor.
Fish filets marinated in kurkuma, methi and other
indian spices, cooked in tandoor.
26. Mixed Grill Sizzler - 46,99 zł
Kawałki kurczaka, jagnięciny i wieprzowiny pod
pierzynką sosu indyjskiego, grillowane z warzywami,
serwowane na gorącym półmisku.
Stücke von Hähnchen-, Lamm- und Schweinefleisch
unter einer Haube aus indischer Soße, serviert mit
Grillgemüse auf heißer Platte.
27. Kebab Platter / Półmisek obiadowy dla dwojga /
Platter für zwei - 65 zł
2 x filet marynowany w świeżej kolendrze, 2 x ryba,
2 x ser własnej produkcji,
2 x filet marynowany w mięcie,
2 x filet marynowany w papryce.
2 x Murgh Tikka, 2 x Pahari Tikka, 2 x Kolendra Kebab,
2 x Fish Tikka, 2 x Paneer Tikka,
pieczone cząstki ziemniaków lub ryż do wyboru.
NOWOŚĆ !
28. Malai Kebab – 37,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka, marynowane w twarogu
własnej produkcji i delikatnych indyjskich ziołach.
Boneless Chicken marinated in delicate Cheese
and cream and very light spices
and cooked in Tandoor.

POTRAWY Z KURCZAKA
HÄNCHENGERICHTE
29. Chicken Mango - 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka, w delikatnym
egzotycznym sosie, ze słodka nutą i owocem mango.
Teilchen des Hähnchen - Filets in sanfter
exotischer Sauce ieicht suss mit Mango.
30. Chicken Jalfrezi - 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka, z mieszanką
warzyw w słodko - kwaśnym sosie.
Teilchen des Hähnchen-Filets
mit Gemüsemischung in süss-sauer Sauce.
31. Butter Chicken - 36,99 zł
NOWOŚĆ !
Słynny kurczak w aromatycznym pomidorowo maślanym sosie. Typowe hinduskie danie.
Hähnchen in aromatischer Tomaten-Butter-Sauce.
Typisches, indisches Gericht.
32. Chicken Balti - 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka w sosie z ziarna musztardowego, świeżego chilli, pomidorów, cebuli i orzechów
nerkowca.
Hähnchenfiletstücke in einer Sauce aus Senf, frischem
Ingwer, Knoblauch, getrocknete Chili, Tomate, Zwiebeln
und Cashwenüssen.
33. Chicken Saag - 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka w szpinakowo-jogurtowym
sosie z delikatnymi przyprawami.
Hähnchenfiletstücke in Soße aus Spinat und Joghurt,
mild gewürzt.
34. Chicken Vindaloo - 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka w sosie na sposób
z południowych Indii z ziemniakami.
Hähnchenbrustfilet mit Kartoffeln
nach südindischer Art.
35. Chicken Tikka Masala - 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka upieczonego
w piecu Tandoor i podanego w egzotycznym,
pikantnym sosie pomidorowym.
Hähnchenfiletstücke, gebraten im Tandoor Lehmofen,
serviert in exotischer, pikanter Tomatensauce.
36. Chicken Madras - 36,99 zł
Filet z kurczaka w słodko-ostrym pomidorowokokosowym sosie w przyprawach z południowych Indii.
Chicken fillet in spices from southern india.
37. Chicken Kokos - 36,99 zł
Kawałki fileta kurczaka w delikatnym sosie z mleczka
kokosowego z curry.
Boneless pieces of chicken in delicate coconut milk
curry sauce.
38. Chicken Bhindi - 36,99 zł
Okra (warzywa indyjskie) z kawałkami kurczaka
w sosie pomidorowym i curry.
Cut okra (indian vegetable) with boneless chicken
pieces in tomato and curry sauce.
39. Kadahi Murgh - 36,99 zł
Kurczak z warzywami, cebulą, papryką, imbirem
w delikatnym sosie curry.
Hähnchen mit Gemüse, Zwiebeln und Paprika
in Curry-Sauce.

40. Chicken Methi Malai – 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka w indyjskich przyprawach „methi”
i łagodnym, kremowym sosie na bazie orzechów z
nerkowca.
Hähnchenfiletstücke in indischen "Methi" -Gewürzen und
eine milde, cremige Sauce auf Basis von Cashewnüssen.
41. Chicken Curry – 36,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka w aromatycznym sosie curry.
Chicken filet pieces in our Famous Indian Curry sauce.

POTRAWY Z JAGNIĘCINY
LAMMGERICHTE
42. Mutton Roganjosh - 49,99 zł
Kawałki pieczonej jagnięciny, w ostrym sosie
pomidorowym z przyprawami i ziołami indyjskimi.
Gebratene Lammfleischstücke in scharfer Tomatensauce mit indischen Kräutern und Gewürzen.
43. Mutton Kadahi - 49,99 zł
Jagnięcina duszona z papryką, imbirem, cebulą
w aromatycznym sosie curry.
Lammfleisch gedünstet mit Paprika, Ingwer,
Zwiebeln und aromatischer Curry-Sauce.
44. Mutton Saag - 49,99 zł
Kawałki jagnięciny w delikatnym jogurtowo- szpinakowym
sosie.
Lammfleischstücke in zarter Soße aus Spinat und Joghurt.
45. Mutton Vindaloo - 49,99 zł
Kawałki jagnięciny z ziemniaczkami
przyrządzane na sposób z południowych Indii.
Lammfleischstücke mit Kartoffeln
nach südindischer Art..
NOWOŚĆ !
46. Mutton Curry – 49,99 zł
Jagnięcina w aromatycznym sosie curry.
Mutton in Tomato curry sauce.
Traditional style with Polish twist.
NOWOŚĆ !

47. Mutton Mango – 49,99 zł
Jagnięcina w delikatnym sosie,
ze słodką nutą i owocem mango.
Mutton in delicate mango curry sauce.

NOWOŚĆ !
48. Mutton Madras – 49,99 zł
Kawałki jagnięciny w słodko-ostrym pomidorowokokosowym sosie w przyprawach z południowych Indii.
Mutton in hot and sweet tomato coconut sauce
with indian spices.

POTRAWY Z WIEPRZOWINY
SCHWEINEFLEISCHGERICHTE
49. Pork Roganjosh - 34,99 zł
Specjalność Kaszmiru. Kawałki wieprzowiny,
w pikantnym sosie pomidorowym
z przyprawami i ziołami indyjskimi.
Speziafität aus Kaschmir. Gebratene
Schweinefleischstücke in scharfer Tomatensauce
mit indischen Kräuten und Gewürzen.

50. Pork Curry - 34,99 zł
Wieprzowina w klasycznym indyjskim sosie curry.
Schweinefleischstücke in Curry-Sauce.
51. Pork Saag - 34,99 zł
Wieprzowina ze szpinakiem w sosie jogurtowym
z aromatycznymi przyprawami indyjskimi.
Schweinefleisch mit Spinat und Joghurtsoße mit
aromatischen indischen Gewürzen.
52. Pork Vindaloo - 34,99 zł
Wieprzowina z cząstkami ziemniaka według
receptury z południowych Indii. Podawana
w ostrym sosie curry z aromatycznymi przyprawami.
Schweinefleisch mit Kartoffeln nach südindischer Art.
Serviert mit scharfer, aromatisch gewürzter
Curry-Sauce.
53. Pork Kadahi - 34,99 zł
Wieprzowina z warzywami, imbirem, papryką
i cebulą w sosie curry.
Schweinefleisch mit Gemüse, Ingwer, Paprika
und Zwiebeln in Curry-Sauce.

DANIA WEGETARIAŃSKIE
VEGETARISCHE GERICHTE
54. Daal Makhni - 31,99 zł
Soczewica w sosie pomidorowo-maślanym.
Tradycyjny hinduski posiłek.
Linsen in Butter-Sauce. Traditionelles indisches Gericht.
55. Paneer Kadahi - 37,99 zł
Ser własnej produkcji gotowany w sosie „kadahi”
z papryką, imbirem i cebulą.
Hausgemachter Käse, gekocht in Kadahi-Soße
mit Paprika, Ingwer und Zwiebeln.
56. Palak Paneer - 37,99 zł
Specjalność Północnych Indii. Biały ser własnego
wyrobu gotowany w szpinaku z ziołami.
Spezialität aus dem Norden Indiens. Hausgemachter
Schichtkäse, gekocht in Spinat und Kräutern.
57. Poora Bagicha (Mix Warzyw) - 32,99 zł
Mieszane warzywa z indyjskim serem własnej produkcji
w pikantnym sosie curry.
Gemischtes Gemüse mit indischem hausgemachtem
Käse und pikanter Curry-Sauce.

60. Navratan Korma - 35,99 zł
Mix warzyw w sosie na bazie orzechów nerkowca i śmietanki.
Mischen Sie Gemüse in einer Cashewnuss-Sahne-Sauce.

61. Daal Tadka - 31,99 zł
Czerwona soczewica w indyjskim stylu
Rote Linsen nach indischer Art.

NOWOŚĆ !
62. Paneer Butter masala – 37,99 zł
Ser własnej produkcji w aromatycznym
pomidorowo-maślanym sosie.
Cubes of home made cottage cheese,
cooked in buttery tomato sauce with indian spices.
NOWOŚĆ !
63. Vegetable Butter Masala - 35,99 zł
Mix warzyw w łagodnym sosie pomidorowo-maślanym.
Medley of garden vegetables in delicate tomato butter sauce.

POTRAWY Z RYŻU / RICE DISHES
64. Biryani wegetariańskie - 34,99 zł
Mieszane warzywa smażone z ryżem basmati.
Danie podawane z sosem jogurtowym raita.
Gemischtes Gemüse mit Basmati-Reis gebraten.
Gericht serviert mit Raita Joghurt-Sauce.
65. Biryani z kurczakiem / Chicken Biryani - 37,99 zł
Kawałki fileta z kurczaka duszone z ryżem basmati,
warzywami. Danie podawane z sosem jogurtowym Raita.
Basmati Rice dish with succulent chicken and spices.
Served with home made yoghurt sauce “Raita”
66. Biryani z jagnięciną / Mutton Biryani - 41.99 zł
Kawałki jagnięciny duszone z ryżem basmati, warzywami.
Danie podawane z sosem jogurtowym Raita.
Basmati Rice dish with Mutton and Indian spices.
Served with home made yoghurt sauce “Raita”
67. Biryani Szefa Kuchni / Chef’s Biryani - 45,99 zł
Kawałki jagnięciny, wieprzowiny, fileta z kurczaka,
i warzywa, duszone z ryżem basmati.
Danie podawane z sosem jogurtowym Raita.
Basmati Rice dish with chicken, mutton, pork,
with vegetables and spices.
Served with home made yoghurt sauce “Raita”
68. Shrimps Biryani – 56,99 zł
Krewetki duszone z ryżem basmati, warzywami.
Danie podawane z sosem jogurtowym Raita.
Basmati rice dish with indian spices cooked with Jumbo prawns

DANIA DLA DZIECI / KINDERGERICHTE

58. Paneer Pasanda - 37,99 zł
Kostki białego sera własnej produkcji,
w aksamitnym sosie z orzechów nerkowca i cebuli.

69. Chicken nuggets - 21 zł
Panierowanie fileciki z piersi kurczaka.
Serwowane z frytkami lub ryżem do wyboru.

Würfelförmige Weisskäseteilchen aus dem Hause in
seidiger Sauce aus Cashew Nüssen und Zwiebel.

Brusthähnchen-Filets gebraten. Mit Pommes
oder Reis nach Wahl serviert.

59. Bhindi Masala - 35,99 zł
Okra (warzywa indyjskie) z cebulą, ziemniakami
i pomidorami w lekkim sosie curry.
Cut okra (indian vegetable) with onion,
potato, tomato in light curry sauce.

70. Fish fingers - 21 zł
Panierowane paluszki rybne. Serwowane
z frytkami lub ryżem do wyboru.
Fischstäbchen gebraten mit Pommes
oder Reis nach Wahl serviert.

TRADYCYJNY INDYJSKI CHLEB-PLACKI
TRADITIONAL INDIAN BREAD

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH / EXTRAS

NAPOJE / ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
90. Plain Lassi (0,3 l) - 12,99 zł
Tradycyjny indyjski napój Jogurtowy z własnego jogurtu
z solą i pieprzem.

107. Kingfisher - (0,33 I) - 15 zł
108. Jogi - (0,33 I) - 15 zł

Ein traditionelles indisches Getränk aus Joghurt
mit Salz und Pfeffer.

110. Taj – (0,5 l) – 18 zł

Prawdziwe indyjskie pieczywo wypiekane jest w tradycyjnym glinianym Piecu Tandoor.

80. Ryż Basmati / Basmati Reis - 8 zł
Aromatyczny ryż rosnący tylko u podnóża Himalajów,
gotowany z szafranem, orzechami, przyprawami
korzennymi. Bez dodatków.

71. Indyjski chleb z białej mąki pszennej - 9,99 zł
Tradycyjny indyjski chleb z z białej mąki.
Indian Bread cooked in Tandoor

Aromatischer Reis, wäschst am Fuß des Himalaja,
gekocht mit Safran, Nüssen und Gewürzen. Ohne
Zusätze.

72. Naan z czosnkiem / Garlic Naan - 11,99 zł
Tradycyjny indyjski chleb z z białej mąki
z dodatkiem czosnku.
Indian Bread cooked in Tandoor with Garlic flavor.

81. Talarki ziemniaczane / Kartofelscheiben - 10 zł

Erfrischendes Joghurtgetränk mit Mango.

82. Bukiet warzyw - 10 zł
Gotowane brokuły, kalafior, marchewka i groszek.
Gekochter Brokkoli, Blumenkohl Karotten und Erbsen.

92. Indyjski Sok Mango (0,2 l) - 6 zł

Polecamy do zup i dań głównych

73. Naan z masłem / Butter Naan - 11,99 zł
Tradycyjny indyjski chleb z białej mąki z dodatkiem masła.
Indian Bread cooked in Tandoor with butter.
74. Garlic Butter Naan – 12,99 zł
Tradycyjny chleb indyjski z białej mąki, z dodatkiem
czosnku, posmarowany masłem.
Indian Bread cooked in Tandoor with butter and garlic.
75. Paratha - 14,99 zł
Tradycyjny indyjski chleb z lanego ciasta,
upieczony z razowej mąki z dodatkiem masła.
Whole wheat Indian Bread cooked in Tandoor with butter.
76. Paneer Kulcha - 16,99 zł
Tradycyjny indyjski chleb z białej mąki, nadziewany białym
serem własnej produkcji. Posmarowany masłem.
Indian Bread cooked in Tandoor with Home made
cottage cheese filling and delicate spices.
77. Pudina Paratha - 14,99 zł
Tradycyjny indyjski chleb z razowej mąki
posmarowany masłem z dodatkiem mięty.
Whole wheat Indian Bread cooked in Tandoor
with butter and mint.
78. Chicken tikka kulcha - 16,99 zł
Tradycyjny chleb indyjski wypełniony kurczakiem tikka.
Naan filled with chicken tikka.
79. Methi Naan - 12,99 zł
Tradycyjny chleb indyjski z suszoną kozieradką
Naan with dried methi leaves.

83. Mint Chutney - 5 zł
Orzeżwiający sos miętowy.
Erfrischende Minzsauce.
84. Frytki / Pommes - 10 zł
85. Jeera Rice - 10 zł
Ryż basmati z kminkiem
Basmati rice sauteed with cumin
86. Kurkuma Ryż - 10 zł
Ryż basmati z kurkumą
Basmati rice with turmeric

DESERY / NACHSPEISEN

91. Mango Lassi (0,3 I) - 15 zł
Orzeźwiający napój z własnego jogurtu z mango.

Indischer Saft Mango (0,2 I)
93. Indyjski Sok Lychi (O,2 l) - 6 zł
Indischer Saft Lychi (O,2 I)

Beliebte indlsche Nachspeise. Käseballchen
(2 Stck.) in süßem Kardamonsirup.
88. Gulab Jamun - 12 zł
Soczyste kulki serowe (2 szt.) w gorącym syropie
różanym. Bardzo słodkie.

111. Kamasutra (0,33) – 15 zł

PIWO / BIER
110. Żywiec duży / groß (O,5 l) - 14,99 zł
111. Żywiec mały / klein (0,3 I) - 12,99 zł
112. Heineken (0,5 l) - 14,99 zł
113. Heineken 0% - 14,99 zł

95. Masala Chai - 10 zł
Herbata parzona po indyjsku z dodatkiem
kardamonu i odrobiny mleka.

115. Żywiec Porter (0,5I) - 14,99 zł

Nach indischer Art gebrühter Tee mit Ingwer,
Kardamon und etwas Milch.

117. Żywiec APA (0,5 I) - 14,99 zł

96. Herbata Dilmah Exceptional - 9,99 zł

119. Tiger (0,3 I) - 12,99 zł

97. Kawa/Kaffee - 9,99 zł
98. Kawa mrożona / Eiskaffee - 15,99 zł
100. Espresso - 6,50 zł
101. Cafe Latte - 12,99 zł
102. Coca Cola, Cola Zero, Sprite, Fanta, - (0,25 I) - 6 zł
103. Kinley Tonik - (0,25 I) - 6 zł
104. Kropla Beskidu gazowana / niegazowana
Kropla Beskidu mit Kohlensäure / ohne Kohlen
(0,33 l) - 6 zł
105. Fuzetea - (0,25 I) - 7 zł

Saftige Käsebällchen (2 Stck.) in heißem Rosensirup.
Sehr süß.

106. Sok Cappy (0,25 I) - 6 zł
Jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka, multiwitamina.

89. Indyjskie lody - 17,90 zł
Indian ice cream

Apfel, Orange, schwarze Johannisbeere, gemischten
Früchte.

Exotisches Tagesdessert
Fragen Sie unsere Bedienung was wir
für Sie heute zubereitet haben.

109. Cobra - (0,33 l) - 15 zł

94. Indyjski Sok Granat (0,2 l) - 6 zł
Indischer Saft Granat (0,2 l)

99. Cappuccino - 11,99 zł
87. Rasgulla - 12 zł
Popularny indyjski deser. Kulki serowe (2 szt.)
w słodkim syropie kardamonowym.

PIWO INDYJSKIE / INDISCHES BIER

114. Paulaner (0,4 l) - 14,99 zł
116. Żywiec IPA (0,5 I) - 14,99 zł
118. Żywiec Biały (0,5 I) - 14,99 zł
Sok do piwa / Saft zum Bier
Malinowy / Himbeere - 2 zł
Imbirowy / Ingwer - 2 zł
Maracuja- 2 zł
Mango - 2 zł

