Shared Tasting Menu
COURSE 1
Signature Dish

Tandoori Mixed Starter
Dit voorgerecht bestaat uit verschillende soorten kip, lamsvlees en garnalen uit de Tandoor.
This starter consists of different kind of chicken, lamb and prawns marinated in the Tandoor.

COURSE 2 (MAIN)
Een mix van verschillende curries uitgeserveerd in het midden van de tafel
zodat iedereen voor zichzelf kan opscheppen
All different curries, served in Dishes on the table, so everybody can serve themselves.

Butter Chicken
Stukjes kip bereid in een speciale milde saus
bestaande uit tomaten en cashewnoten.
• Pieces of chicken cooked in a mild saus
made of fresh tomatoes and cashew nuts.

Chicken tikka masala
Geroosterde malse stukjes kip bereid in
een curry met kruiden en groene paprika.
• Grilled pieces of marinated chicken
sautéed in spiced curry with capsicum.

Lam Curry Madras
Stukjes lams filet gebakken in een
rijk traditionele spicy hot curry.
• Tender Pieces of lamb prepared in
a traditional spiced hot curry.

Vegetable of the day

Saag Paneer/Chicken
Vers gemaakte blokjes indiase kaas bereid
in een heerlijke gekruide spinazie. Stukjes
malse kip bereid in een combinatie van curry
en een heerlijke gekruide spinazie.
• Freshly made diced Indian cottage cheese
prepared in spiced spinach. Pieces of boneless
chicken prepared in a combination of curry
and spiced spinach.

Alloo Mattar
Een klassieke combinatie van aardappelen
en doperwten in een kruidige curry.
• A classic combination of potatoes and peas
cooked in spiced curry.

Saffron Rice
Naan and Fresh Garlic Naan

COURSE 3 (DESSERT)
Een keuze uit 3 verschillende desserts:
1. Een huisgemaakt Indiaas pistache ijs.
2. Mango sorbet.
3. Mango lassi, een verfrissende mango drankje.

A choice from 3 different desserts:
1. An Indian homemade ice cream made out of Pistachio.
2. Mango sorbet.
3. Mango Lassi, a refreshing after dinner mango drink.

€44,50 per person, excluding all drinks
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