Menu Delhi € 12,50 p.p. (minimaal 10, tot 1000 personen)
- Bombay Chicken - kip uit de tandoori oven in een romige saus met
- Tandoori Chicken - gemarineerde kippenbouten uit de tandoori oven
- Lam Rogan Josh - medium gekruide lams curry
- Dal Makhni - beroemde Indiase romige linzen curry
- Vegetarische Curry - gemengde groente curry
- Basmati rijst - beste Indiase rijst
- Gemengde salade
- Nan brood
- Raita - yoghurt met komkommer, tomaat, ui en Indiase kruiden
- Papperdam - linzen crackers met yoghurt en mango saus
- Achar - gemengd pittig tafelzuur

warmte houders zijn indien nodig
leverbaar.

Gebakken rijst, gebakken rijst met ei, gebakken rijst met groenten of gebakken rijst met
paddenstoelen kunt u er bij bestellen voor € 2,- per persoon
Nan kunt u extra bestellen voor € 0.50 per persoon, u kunt kiezen uit garlic nan of onion nan

Dessert
Als nagerecht kunt u kiezen uit
- Gulab Jamun - gefrituurde melk balletjes met honing siroop
- Kheer - Indiase rijstpudding

Standaard Menu € 15,- p.p. (minimaal 10, tot 1000 personen)
- Butter Chicken - romige kip curry bereid met zachte boter en noten
- Bombay Chicken - kip uit de tandoori oven in een romige saus
- Tandoori Chicken - gemarineerde kippen bouten uit de tandoori oven
- Lam Rogan Josh - medium gekruide lams curry
- Dal Makhni - beroemde Indiase romige linzen

Dalmakhni

- Vegetarische Curry – gemengde groente curry
-Basmati rijst - beste Indiase rijst
- Gemengde salade
- Nan brood
- Raita - yoghurt met komkommer, tomaat, ui en Indiase kruiden
- Papperdam - linzen crackers met yoghurt en mango saus
Zelfgemaakte
Raita

- Achar -

gemengd pittig tafelzuur

Gebakken rijst, gebakken rijst met ei, gebakken rijst met groenten of gebakken rijst met
paddenstoelen kunt u er bij bestellen voor € 2,- per persoon
Nan kunt u extra bijbestellen voor € 0,50 per persoon u heeft de keuze uit garlic nan of onion nan

Dessert
Als nagerecht kunt u kiezen uit
- Gulab Jamun - gefrituurde melk balletjes met honing siroop
- Kheer - Indiase rijst pudding

Medium Deluxe Menu € 18,- p.p. (minimaal 10 personen, tot 1000 personen)

- Hot Chicken Wings - pikant gekruide kippenvleugels
- Onion Bhaji - gefrituurde uien beignets
- Butter Chicken - romige kip curry bereid met zachte boter en noten
- Bombay Chicken - kip uit de tandoori oven in een romige saus
- Tandoori Chicken - gemarineerde kippen bouten uit de tandoori oven
- Lam Rogan Josh - medium gekruide lams curry
- Dal Makhni - beroemde Indiase romige linzen curry
- Vegetarische Curry - gemengde groenten curry
- Saag Panir - spinazie met Indiase kaas
-Basmati rijst - beste Indiase rijst
- Gemengde salade
- Nan brood
- Raita - yoghurt met komkommer, tomaat, ui en Indiase kruiden
- Papperdam - linzen crackers met yoghurt en mango saus

Tandoori Chicken

- Achar - gemengd pittig tafelzuur

Gebakken rijst, gebakken rijst met ei, gebakken rijst met groenten of gebakken rijst met
paddenstoelen kunt u er bij bestellen voor € 2,- per persoon
Nan kunt u extra bijbestellen voor € 0,50 per persoon, u heeft de keuze uit garlic nan of onion nan

Dessert
Als na gerecht kunt u kiezen uit
- Gulab Jamun - gefrituurde melk balletjes met honing siroop
- Kheer - Indiase rijst pudding

Deluxe Menu € 22,- p.p. (minimaal 10 personen, tot 1000 personen)

sheek kebab

- Hot Chicken Wings - pikant gekruide kippenvleugels
- Sheek Kebab - kruidig Indiaas lamsgehakt
- Onion Bhaji - gefrituurde uien beignets
- Butter Chicken - romige kip curry bereid met zachte boter
en noten
- Chicken Jalfriezi - medium gekruide kip curry met uien en
paprika

- Bombay Chicken - kip uit de tandoori oven in een romige saus
- Tandoori Chicken - gemarineerde kippen bouten uit de tandoori oven
- Lam Rogan Josh - medium gekruide lams curry
- Vegetarische Curry - gemengde groente curry
- Saag Panir - spinazie met Indiase kaas
- Basmati rijst - beste Indiase rijst

Saag Panir

- Gemengde salade
- Nan brood
- Raita - yoghurt met komkommer, tomaat, ui en Indiase kruiden
- Papperdam - linzen crackers met yoghurt en mango saus
- Achar - gemengd pittig tafelzuur

Gebakken rijst, gebakken rijst met ei, gebakken rijst met groenten of gebakken rijst met
paddenstoelen kunt u er bij bestellen voor € 2,- per persoon
Nan kunt u extra bijbestellen voor € 0,50 per persoon, u heeft de keuze uit garlic nan of onion nan

Dessert
Als nagerecht kunt u kiezen uit
- Gulab Jamun - gefrituurde melk balletjes met honing siroop
- Kheer – Indiase rijst pudding

