
Indiska rätter:
Förrätt & tillbehör: 
      Samosa               ……………………………………………………………………………………    60 kr 

Grönsaksfyllda ”piroger” serverade med sallad. 

      Daal.                     .………..…………………………………………………………………….….    65 kr 
Mustig linsoppa med ingefära, koriander och vitlök. 

      Bahjee                     ………………………………………………………………………………..    55 kr 
Friterade lökknyten serverade med raita. 

      Papadam                     ………………………………………………..…………………………….   35 kr 
Tunna krispiga bröd serverade med chutney. 

      Naan – Indiskt platt nybakat bröd. …………………………………….………………….……….   30 kr 

      Vitlöksnaan - .. med vitlök. …………..……………………………….…….………………….….   35 kr 

      Peschwarinaan - .. söt med kokos, mandel och smör. ………………………………………..…    40 kr 

Varmrätter:  
Alla varmrätter serveras med ris och sallad. 
Palak Paneer              ..…………………………………………………………………………………..         175 kr 

Vegetarisk gryta med bladspenat, färskost,  ingefära, färska tomater, koriander och mild currysås. 

Chicken tikka masala.      ..………………………………………..…………………………………….         185 kr 
Mild krämig, lite söt kycklinggryta med tomat, kokos, mandel, grädde och kryddor. 

Korma       …………………………………………………………………… grönsaker     kyckling     lamm 
Mild gryta tillagad med grädde, garam masala, kokos, smör                   175 kr         185 kr   195 kr 

            och mandel. 

Balti             ……….……..……………………………………….………….…. grönsaker     kyckling     lamm 
Mild med smakrik, syrlig gryta med lök, paprika och baltikryddor.                175 kr         185 kr   195 kr 

Chicken tikka sızlar              ..…………………………………………………………………………        kyckling 
Tandorimarinerad kyckling med lök, paprika, tomat och färsk koriander.                                  195 kr 
Serveras med tandorisås. 

Madras                    …………………………………………………..……….      grönsaker     kyckling     lamm 
Mellanstark sydindisk gryta med curry, chili och madraskrydor.              175 kr        185 kr   195 kr  

Kashmiri                   .………………………………………………….……… grönsaker     kyckling     lamm 
Mellanstark gryta baserad på en sås med tomat, curry och               175 kr         185 kr      195 kr  

            kashmirikryddor. 

Jalfrezi                        ……………….………………….……………………. grönsaker     kyckling     lamm 
Stark gryta med bla paprika, vitlök, chilli och koriander.                175 kr         185 kr     195 kr 

Jasims curry                        …….………….…………………………..….…. grönsaker     kyckling     lamm 
Stark gryta med hetta från chilli.                              175 kr         185 kr   195 kr 

Thali ……………………………………………………………………………………………………   295 kr 
Har du svår att välja? 
      Beställ en Thali och du får tre små rätter efter kockens val samt samosa, naan, chutney och raita. 

Picklade grönsaker med chilli …………..…….   20 kr          Chilisås ……….…………………………..   15 kr  
Raita ………………………………..……………  20 kr         Mango lassi ………….…….…….……..…  55 kr 
Chutney ………..………………….…………….  20 kr           (yoghurtdrink med mango) 

Smått o gott! 

Österlen tapasrätter: 

Falafel med myntasås ………………… 59 kr 

Kockens  kycklingvingar chilisås …..… 65 kr 

Sallad med quinoa och fetakräm ……. 65 kr 
     

Tomatsallad ……………………….…… 55 kr 
     

Friterad potatisklyftor med örtmajo … 55 kr 
     

Bröd & nässelpesto …………………… 45kr 
     

Skånsk halloumi på salladsbädd …..… 65 kr 
     

   

T apastalllrik  
 med alla de 7 olika rätterna ovan  

   ………………..… 195 kr 

Ost & chark - 2 sorters ost, 2 sorters chark 
och bröd, knäcke o goa tillbehör.  

    ……….………… 155 kr 

Indiska förrätter: 

     Samosa - vegetariska krispiga knyten 
        …………………… 60 kr 

     Bahjee med raita - friterade lökknyte med  
              indisk myntasås 
   …………………… 55 kr 

     Daalsoppa - linssoppa  
   …………………… 65 kr 

     Papadam med chutney 
        …………………… 35 kr

GOURMETPIZZOR 

Vi har en liten pizzaugn i trädgården.  
Pizzorna serveras en i taget, så vi rekommenderar  

att ni delar pizzorna med varandra. 

Maggan      ……………………………… 145 kr 
 Tomatsås, mozzarella & basilika. 

Trydepizza  ………………………..……… 185 kr 
 Vår klassiker med tomatsås, mozzarella,   

 lufttorkad skinka, cocktailtomat, nässelpesto,   
 parmesan & ruccola. 

Tinkarpizza        .………………………… 175 kr 
 Vår vegetariska pizza med tomatsås,    

 mozzarella, säsongens grönsaker, fetaostkräm,  
 valnötter & ruccola. 

Picante 1303 …………………….………. 180 kr 
 En stark variant med tomatsås, mozzarella,   

 stark salami, marinerad aubergine, marinerade 
 vitlökar & ruccola. 

Österlenpizza …………………………… 185 kr 
 Det bästa från Österlen med tomatsås,   

 mozzarella, varmrökt sidfläsk, äpple, rödlök,   
 torkad ramslök, créme fraîche, hyvlad   
 parmesan & ruccola. 

El blanco       .………………………….…… 185 kr 
 Créme fraîche, mozzarella, blåmögelost,   

 honung, paprika, rostade rapsfrön & ruccola. 

Vi har även glutenfria pizzor!

Salladtallrik 

  – sallad - quinoa - grönsaker - jordgubbar –  

Välj mellan:  
  Skånsk falafel & myntasås .. 145 kr 
  Kyckling & örtmajonäs ..…. 155 kr 

Smörgås ……………………………..…… 65 kr 

 Välj mellan:  Skinka 
   Ost 
  eller 
   Skinka & ostPannkakor med sylt ……..………….. 55 kr 

(2 pannkakor) 


