MENU

Салати — Salads

Овочевий Салат — Vegetable Salad		
томат, огірок та болгарський перець заправлений оливковою олією
tomato, cucumber and capsicum with olive oil

Авокадо Прон Салат — Avocado Prawn Salad
салат із пюре авокадо з креветками
tropical fruit avocado served with prawn

Тандурі Ведж Салат — Tandoori Veg Salad
мікс овочів та паніру, запечених зі спеціями в тандурі
mix of vegetables and paneer with spices, grilled in tandoor

Вихід

Ціна/Price

300

69 UAH

1 шт.

185 UAH

250

145 UAH

250

172 UAH

220

78 UAH

Салат з лососем та авокадо —
Salmon and Avocado Salad
мікс салату, шматочки лосося, запеченого в тандурі, авокадо,
медово-апельсиновий соус
mix of green salads, salmon roasted in tandoor, avocado,
honey and orange souce

Салат з Ростками Сої — Salad with Soya Sprouts
паростки сої, овочевий мікс, заправлені лимонно-соєвим соусом
soya sprouts, mix of vegetable, lemon and soya souce

Гарячі закуски — Starters
М’ясо та риба — Meat and fish
Шик Кебаб — Seek Kebab
рублена баранина, запечена в тандурі
hopped lamb meat roasted in tandoor

Тандурі Чікен — Tandoori Chicken
курячі стегенця, запечені в тандурі
chicken thighs roasted in tandoor

Чікен Лоліпоп — Chicken Lollipop
курячі ніжки, смажені в томатно-соєвому соусі
chicken legs prepared with sweet & sour sauce

Решмі Кебаб — Reshmi Kebab
куряче філе, мариноване в горіховому соусі, запечене в тандурі
boneless chicken wrapped in cashew sauce roasted in tandoor

Харіялі Кебаб — Hariyali Kebab
куряче філе, мариноване в м’ятному соусі, запечене в тандурі
boneless chicken marinated in mint sauce, roasted in tandoor

Малаї Кебаб — Malai Kebab
куряче філе, мариноване у вершковому соусі і запечене в тандурі
boneless chicken marinated in cream sauce roasted in tandoor

Вихід

Ціна/Price

200

168 UAH

200

195 UAH

350

172 UAH

300

178 UAH

300

178 UAH

300

178 UAH

Чікен Тікка — Chicken Tikka
куряче філе, мариноване в кефірному соусі, запечене в тандурі
boneless chicken marinated in curd sauce roasted in tandoor

300

185 UAH

250

168 UAH

200

168 UAH

250

248 UAH

200

248 UAH

Чілі Чікен — Chili Chicken
куряче філе, обсмажене з цибулею та болгарським перцем
в томатно-соєвому соусі
boneless chicken deepfried with capsicum and onion in tomato-soya sauce

Гулафі Кебаб — Gulafi Kebab
кебаб із рубленого курячого м’яса, зепечений в тандурі
chopped chicken meat with spices roasted in tandoor, served with salad

Фіш Фрайд — Fish fried
шматочки лосося, обсмажені у фритюрі, з картоплею фрі
deepfried fish with frenchfries

Тандурі Фіш — Tandoori Fish
шматочки лосося в маринаді, запечені в тандурі
marinated salmon fillet prepared in tandoor

Вегетеріанські страви та Панір — Vegeterian dishes and Paneer
Овочева Пакора — Vegetable Pakora
овочі в гороховому клярі, обсмажені у фритюрі
assorted vegetables wrapped in gram floor and deep fried

250

126 UAH

200

88 UAH

250

130 UAH

Самоса — Samosa
традиційні індійські пиріжки з картоплею та зеленим горошком
pure north Indian triangular preparation of flour stuffed with
potatoes and green peas

Тандурі Алу — Tandoori Aloo
картопля, фарширована паніром та родзинками, запечена у тандурі
potato stuffed with paneer cheese and raisins, roasted in tandoor

Панір Тікка — Paneer Tikka
шматочки паніру, запечені з овочами в тандурі
cubes of paneer cheese roasted in tandoor with vegetables

Панір Пакора — Paneer Pakora
панір в гороховому клярі, обсмажений у фритюрі
cubes of deep fried indian cheese paneer

Чілі Панір — Chili Paneer
панір, обсмажений з цибулею та болгарським перцем в томатно-соєвому соусі
cubes of deep fried cottage cheese prepared with soya sauce, capsicum and onion

Овочева Котлета — Veg Cutlet
котлета із овочів, смажена у фритюрі
mashed seasonal deep fried vegetables

148 UAH
250
250

132 UAH

250

168 UAH

250

88 UAH

300

158 UAH

250

158 UAH

Драй Манчуріан — Dry Manchurian
овочеві кульки зі спеціями, обсмажені в соєвому соусі
balls of chopped vegetables prepared with soya sauce

Гобі Манчуріан — Gobi Manchurian
цвітна капуста зі спеціями, обсмажена в соєвому соусі
cauliflower prepared with spices and soya sauce

Супи — Soup
Томатний Суп — Tomato Soup
суп зі свіжих томатів
fresh tomato soup with spices

Світ Корн Суп — Sweet Corn Soup
суп зі свіжих овочів з кукурудзою та спеціями
soup prepared with sweet corn and vegetables

Хот Енд Сор Суп — Hot & Sour Soup
солодкувато-гострий суп з курячим філе, яйцем, овочaми та соєвим соусом
preparation of chicken, egg, mushroom, vegetables in soya sauce

Вихід

Ціна/Price

250

85 UAH

250

78 UAH

250

96 UAH

Основні страви — Main course
М’ясо та риба — Meat and fish
Мадрас Карі — Madras Curry
шматочки курячого філе в традиційному соусі «Карі»
traditional chicken curry

Ханді Чікен — Handi Chicken
куряче філе з болгарським перцем в томатно-цибулевому соусі
chicken fillet with capsicum in a thick tomato-onion gravy

Чікен Сагвала — Chicken Sagwala
шматочки курячого філе в соусі зі шпинату та спеціями
boneless chicken with spinach and spices

Батер Чікен — Butter Chicken
куряче філе в горіхово-томатному соусі
boneless chicken served with nuts-tomato gravy

Чікен Тікка Масала — Chicken Tikka Masala
шматочки курячого філе в традиційному соусі «Масала»
tandoori chicken tikka with sauce and spices

Матан Роган Джош – Mutton Rogan Josh
шматочки баранини в традиційному соусі «Карі»
special preparation of lamb with spices and curry

Вихід

Ціна/Price

250

172 UAH

250

176 UAH

250

176 UAH

300

208 UAH

300

208 UAH

250

215 UAH

300

215 UAH

300

215 UAH

250

215 UAH

300

215 UAH

Матан Мінт — Mutton Mint
шматочки баранини в м’ятно-шпинатному соусі
fresh mint flavored spinach with lamb

Матан Віндалу — Mutton Vindaloo
шматочки баранини з картоплею в гірчичному соусі
special preparation of lamb with potatoes and a mustard sauce

Матан Допяза — Mutton Dopyaza
баранина з цибулею та болгарським перцем в гострому соусі
preparation of boneless lamb with onion and capsicum

Шик Кебаб Масала — Seek Kebab Masala
рублене м’ясо баранини, запечене в тандурі, в традиційному соусі «Масала»
tandoori lamb seek kebab with sauce and spices

Матан Масала — Mutton Masala
баранина в горіховому соусі з яйцем та вершками
boneless lamb with spices and egg in a cream sauce

250

215 UAH

300

292 UAH

300

284 UAH

250

248 UAH

250

252 UAH

250

254 UAH

250

264 UAH

250

124 UAH

250

134 UAH

250

176 UAH

250

176 UAH

250

150 UAH

300

172 UAH

250

172 UAH

Баттер Сіфуд — Butter Seafood
королівські креветки, мідіі, бейбі восьминіжки в горіхово-томатному соусі з
додаванням кокосового молока та лайму
royal prawns,musless,baby octopuses with nuts-tomato gravy with coconut
milk and lime

Карі Сіфуд — Curry Seafood
королівські креветки, мідіі, бейбі восьминіжки в традиційному соусі карі
royal prawns,musless,baby octopuses with curry gravy

Прон Карі — Prawn Curry
смажені креветки в соусі «Карі»
fried prawns with curry gravy

Прон Масала — Prawn Masala
креветки з шматочками томатів та цибулі в соусі «Масала»
prawns with tomato and onion in masala sauce

Фіш Карі — Fish Curry
шматочки лосося в соусі «Карі»
salmon fillet in a curry sauce

Фіш Тікка Масала — Fish Tikka Masala
шматочки лосося обсмажені з томатами та цибулею в соусі «Масала»
salmon fillet with tomato and onion in masala sauce

Вегетаріанські страви — Vegeterian Dishes
Алу Гобі — Aloo Gobi
тушкована картопля з цвітною капустою та спеціями
dry mixture of potato and cauliflower with spices

Ведж Кофта — Veg Kofta
овочеві кульки в цибулевому соусі
deepfried balls of assorted vegetables, served in thick onion sauce

Шахі Панір — Shahee Paneer
шматочки паніру в горіхово-томатному соусі
indian paneer cheese served with tomato-onion gravy

Панір Пасанда — Paneer Pasanda
панір, фарширований горіхом та родзинками, в цибулевому соусі
paneer stuffed with nuts and raisins in onion sauce

Матар Панір — Mutter Paneer
панір з зеленим горошком в соусі зі спеціями
paneer cheese with green peas and onion sauce

Ханді Панір — Handi Paneer
шматочки паніру з болгарським перцем в цибулево-горіховому соусі
paneer cheese with capsicum in a thick onion-nuts sauce

Палак Панір — Palak Paneer
шматочки паніру в шпинатному соусі
spinach with paneer cheese prepared in onion sauce

Шам Савера — Sham Savera
кульки з паніру в горіхово-цибулевому соусі з сухофруктами та горіхами
balls of cheese stuffed with dry fruits and nuts, served with gravy

250

154 UAH

250

138 UAH

250

162 UAH

250

148 UAH

250

148 UAH

250

165 UAH

Вихід

Ціна/Price

200

68 UAH

200

74 UAH

250

128 UAH

300

144 UAH

225

234 UAH

300

158 UAH

300

178 UAH

Мікс Ведж — Mix Veg
овочевий мікс зі шматочками паніру в вершковому соусі
preparation of assorted vegetables with paneer in a cream sauce

Джал Фразі — Jal Frazi
овочевий мікс зі шматочками паніру в томатно-соєвому соусі
preparation of assorted vegetables with paneer and tomato-soya sauce

Палак Машрум — Palak Mushroom
гриби в шпинатному соусі
mushroom with spinach

Машрум Масала — Mushroom Masala
гриби в соусі «Масала»
mushrooms in a masala sauce

Дал Махані — Dal Makhani
сочевиця в вершковому соусі
black lentils with a cream sauce

Рис — Rice

Білий Рис — White Rice
індійський басматі рис
indian basmati rice

Джира Рис — Cumin Rice
індійський басматі рис з кмином
indian basmati rice with cumin

Фрайд Рис — Fried Rice
рис з овочами та спеціями, обсмажений в соєвому соусі
basmati rice with assorted vegetables and soya sauce

Чікен Фрайд Рис — Chicken Fried Rice
рис басматі з овочами та шматочками курячого філе, смажений в соєвому соусі
basmati rice with assorted vegetables,chicken and soya sauce

Прон Рис — Prawn Rice
рис басматі, обсмажений з креветками в спеціях
basmati rice with prawns

Хедрабаді Біряні — Hyderabadi Biryani
рис басматі з курячим філе та яйцем
basmati rice with chicken and eggs

Матан Біряні — Mutton Biryani
рис басматі, обсмажений з бараниною в спеціях
basmati rice with lamb and spices

Індійський хліб з тандуру — Indian bread from tandoor
Вихід

Ціна/Price

120

38 UAH

110

38 UAH

115

40 UAH

125

45 UAH

150

88 UAH

150

45 UAH

150

58 UAH

150

56 UAH

Вихід

Ціна/Price

100

80 UAH

100

75 UAH

традиційний десерт з родзинками та кеш’ю
traditional dessert with raisins, nuts and cream sauce

125

75 UAH

Манго Пюре — Mango Puree

100

90 UAH

Морозиво — Ice Cream

100

55 UAH

Тандурі Роті — Tandoori Roti
індійський хліб з темного борошна
indian bread prepared with wholemeal flour

Нан — Nan
індійський хліб зі світлого борошна
traditional indian bread

Батер Нан — Butter Nan
нан з вершковим маслом
indian bread with butter

Гарлік Нан — Garlic Nan
нан з часником
indian bread with garlic

Кіма Нан — Keema Nan
нан з бараниною
indian bread with chopped lamb meat

Оніон Кульча — Onion Kulcha
індійський хліб з цибулею
bread stuffed with chopped onion

Панір Кульча — Paneer Kulcha
індійський хліб з паніром
bread stuffed with paneer cheese

Кульча з Грибами — Mushroom Kulcha
індійський хліб з грибами
bread stuffed with mushroom

Десерти — Desserts

Гулаб Джамун — Gulab Jamun
обсмажені молочні кульки в цукровому сиропі
fried milk balls in sugar syrup

Барфі — Barfi
традиційний вершковий десерт з додаванням кокосу
traditional cream dessert with coconut

Морквяна Халва — Carrot Halwa

Данний екземпляр є рекламним зразком, щоб ознайомитись з меню, будь-ласка, спитайте офіціанта.

