
 

 

VOORGERECHTEN 

Rumali Roti                                                                                                                                 

Huisgemaakt Indiaas brood met Indiase dip                                                          €2,50                                         

Paratha Gaurav's Special 

Indiaas brood met knoflook, ui en kaas                                                               €5,00 

Chicken 65 

Zuid-Indiase gefrituurde kip met roti                                                          €10,00                                      

Salade van het huis                                                                                                     
Kalkoen, bacon, zongedroogde tomaat, mosterd, honing, crouton, bosui,                                                        

pittenmix en fruitdressing                                                                                €10,00 

Carpaccio van ossenhaas          

De bekende klassieker                                                                                            €10,00 

 

Saté van gemarineerd kalkoenvlees  

Kalkoenvlees met huisgemaakte satésaus  

Saté Bergsch Backhuys       

Gemarineerd kalkoenvlees met ui, bacon, ham, champignons,  

paprika en huisgemaakte satésaus  

Spareribs                                                             

Gegaard in huisgemaakte marinade                                     

Spareribs zoet     

Gegaard in huisgemaakte marinade met honing  

Spareribs pittig                

Gegaard in huisgemaakte marinade, overgoten met een pittige saus    
American Classic Burger 

Beefburger van 100% Hereford rund met sla, tomaat, pickle, bacon, cheddar, uienringen 

en BBQ saus / medium gebakken 

*Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met salade en 

aardappelwedges of krieltjes  

 

 

     THE DUTCH INDIAN 

CURRY'S 
Butter Chicken                                                                                                                  
In Indiase jus geboterd en gemarineerd kippenvlees afgeblust met room  

Mild/Medium/Spicy/Super Spicy 

Chicken 65 
Een beroemd kipgerecht van het Buhari Hotel in Zuid-India met lemon rice. 
Medium/Spicy/Super Spicy  

Bhunna Ghost                                                                                                                                               
Lamsvlees gesmoord in ui, knoflook, paprika en Indiase kruiden..                             

Mild/Medium/Spicy/Super Spicy                                                                                                                                      

Prawn Madras  
Gamba's gekookt in een melange van Zuid-Indiase  kruiden afgeblust in kokosroom.                                            

Mild/Medium/Spicy/Super Spicy           

Tawa Chicken  
Malse kip in een Tandoori masala bereid met rode ui en paprika. 

Mild/Medium/Spicy/Super Spicy                    

Palak Paneer     (vegetarisch)  
Klassiek Indiase curry met spinazie, Indiase kruiden en Indiase kwark 

Mild/Medium/Spicy/Super Spicy            

Subz Do Pyaza (vegetarisch)  
Een overheerlijke romige curry rijkelijk aangevuld met gemengde groenten en ui 

Mild/Medium/Spicy/Super Spicy             

 

 *Alle curry's zijn glutenvrij                                                                                                                                                                                                                                                      

*Indiase curry's worden geserveerd met Indiase rijst. 

AFHAAL MENU 27 T/M 29 MEI 
 

Superbowl rauwe tonijn of rauwe zalm        

Een bowl vol frisse rauwe groenten en fruit met geserveerd met rijst, sojasaus en sesamzaad. 

Superbowl Cha Sieuw        

Oosters gemarineerd varkensvlees met zoet-zure saus. 

 

HOOFDGERECHTEN 
 

 HOOFDGERECHTEN EN CURRY'S    €15,00 

 
WHATSAPP NUMMER: 06-42275118                                  

EMAIL: bergschbackhuys@gmail.com                                                            

WEBSITE: Www.bergschbackhuys.nl                                                                   

TELEFOON: 0162-521740 

 
 


