Dutch Indian
Voorgerechten
Soep van de dag

6,25

Paratha Gaurav's special

7,50

Chicken 65

9,50

Wisselende dagverse soep
Indiaas brood met knoflook, ui en kaas met Indiase dipsaus
.
Zuid-Indiase gefrituurde kip met Indiase dipsaus

Hoofdgerechten
Butter Chicken

In Indiase jus geboterd en gemarineerd kippenvlees afgeblust met room

16,25

Vindaloo

16,25

Een pittige curry uit de streek Goa bereid met kip gemarineerd in knoflook,
indiase wijn en specerijen.

Prawn Madras

17,75

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

Bhunna Beef

17,75

Tawa Chicken

16,25

Biefstuk gesmoord in ui, knoflook, paprika en Indiase kruiden

Malse kip in een tandoori masala bereid met rode ui en paprika.

Chicken Changezi

16,25

Paneer Butter Masala (vegetarisch)

15,75

Urlai Roast (vegetarisch)

15,75

Befaamde Noord-Indiase curry van geroosterde kip afgeblust met room.

Rijkelijk gevuld gerecht met groenten gegaard in Indiase kwark en een romige Indiase
tomatensaus

Indiaas gerecht met geroosterde aardappel, groenten en specerijen.
* De curry's worden geserveerd met naar keuze Indiase witte rijst, lemon rice of roti
* U heeft de keuze uit Mild/Medium/Spicy/Super Spicy
* Alle curry's zijn glutenvrij

Desserts
Rasmalai
Romig Oost-Indiaas zoet dessert

7,00

Rasgulla

7,00

Indiaas dessert bestaande uit dumpling gekookt in siroop

Kulfi
Indiaas ijs bereid met mango, amandel en melk.

7,50

Small Dutch Indian
Voorgerechten
Soep van de dag

6,25

Paratha Gaurav's special

7.50

Chicken 65

9,50

Wisselende dagverse soep
Indiaas gevuld brood met knoflook, ui en kaas met Indiase dipsaus

Zuid-Indiase gefrituurde kip met Indiase dipsaus

Hoofdgerechten
Butter Chicken

In Indiase jus geboterd en gemarineerd kippenvlees afgeblust met room
Mild/Medium/Spicy/Super Spicy

16,25

Prawn Madras

17,75

Bhunna Beef

17,75

Tawa Chicken

16,25

Gamba's gekookt in een melange van Zuid-Indiase kruiden afgeblust in kokosroom.
Mild/Medium/Spicy/Super Spicy

Biefstuk gesmoord in ui, knoflook, paprika en Indiase kruiden
Mild/Medium/Spicy/Super Spicy

Malse kip in een tandoori masala bereid met rode ui en paprika.
Mild/Medium/Spicy/Super Spicy

Paneer Butter Masala (vegetarisch)

15,75

Rijkelijk gevuld gerecht met groenten gegaard in Indiase kwark en een romige Indiase
tomatensaus
Mild/Medium/Spicy/Super Spicy
*De hoofdgerechten worden geserveerd met Indiase witte rijst, lemon rice of roti
*De curry's zijn glutenvrij

Desserts
Rasmalai

7,00

Romig Oost-Indiaas zoet dessert

Rasgulla

7,00

Indiaas dessert bestaande uit dumpling gekookt in siroop

Kulfi
Indiaas ijs bereid met mango, amandel en melk.

7,50

