
……… INDISKT på TRYDE 1303 ……….                    
SMÅTT & GOTT: 
Samosa ………………………………………………………………………………….. 50kr 
Grönsaksfyllda ”piroger”. Serveras med morotssallad och dressing.                     
   
Daalsoppa ……………………………………………………………………………… 50kr 
Mustig linssoppa med ingefära, koriander och vitlök.  

Bahjee …………………………………………………………………………………… 45kr 
Friterade lökknyten, serverade med raitasås. 

Pappadam ……………………………………………………………………………… 30kr 
Tunna och krispiga bröd bakade på linsmjöl, serveras med chutney.   

VARMRÄTTER:  Alla varmrätter serveras med ris och sallad. 
Chicken Tikka Masala ………………………………..……………………………..        kyckling 
Mild krämig, lite söt kycklinggryta med tomat, kokos, mandel, grädde och specialkryddor.        160kr 

Madras    ……………………………………..……….……           grönsaker – kyckling – lamm  
Mellanstark sydindisk gryta med curry, chili och madraskryddor.            140kr       160kr     175kr 
(Välj mellan grönsaker, kyckling och lamm) 
  

Balti     …….……………………………………………………            grönsaker – kyckling – lamm  
Mild men smakrik syrlig gryta med lök paprika och baltikryddor.        140kr        160kr    175kr 
(Välj mellan grönsaker, kyckling och lamm) 

Korma  ……………………………………………….………          grönsaker – kyckling – lamm  
Mild gryta tillagad med grädde, garam masala, kokos, smör och mandel.    140kr        160kr    175kr 
(Välj mellan grönsaker, kyckling och lamm) 

Jasims Curry     …………………………….……………             grönsaker – kyckling – lamm  
Stark currygryta med hetta från chili.         140kr        160kr    175kr 
(Välj mellan grönsaker, kyckling och lamm) 

Kashmiri       ……………………….……………………….            grönsaker – kyckling – lamm  
Mellanstark gryta med en sås baserad på tomat, curry och kashmirikryddor.  140kr         160kr     175kr 
(Välj mellan grönsaker, kyckling och lamm) 

Chicken Tikka sizlar   ………………………………………….…………………          kyckling 
Tandoorimarinerad kyckling med paprika, lök, tomater och färska koriander.              160kr 
Serveras med tandoorisås. 

Jalfrezi       ………………………………………………..            grönsaker – kyckling – lamm  
Stark gryta med bl a paprika, vitlök, chili & koriander..       140kr       160kr     175kr 
(Välj mellan grönsaker, kyckling och lamm) 

Palak Paneer ……………………………………………….…………………………..     grönsaker  
Vegetarisk gryta med bladspenat tillagad med färskost, ingefära, tomater,            140kr 
färsk koriander och mild currysås. 

THALI …………………………………………………………………………………….. 295kr 
Har du svårt att välja en rätt?  
Beställ en Thali och du får tre små rätter efter kockens val samt samosa, naan, chutney och raitasås.  
       
BRÖD:       TILLBEHÖR: 
Naan - indiskt platt nybakat bröd.  25kr  Picklade grönsaker med chili  20kr 
Vitlöksnaan - med vitlök..          30kr  Raitasås    15kr 
Peshwari naan -       Chutney    15kr 
Söt, med kokos, mandel, smör        40kr  Chillisås    15kr


