
Starter

- Tarjoillaan salaatin ja kolmen eri chutneyn kanssa.

- Tarjoillaan salaatin ja kolme eri chutneyn kanssa.

-Ruodotonta paistettua lohta palloina, tarjoiltuna salaatin kanssa

-Perunamuusia täytettynä naudanlihalla

-Kuutta eri paistettua kasvista salaatilla

-Paistettua katkarapua tarjoiltuna salaatin kanssa

-Tandoori-uunissa grillattua, mausteissa marinoitua luutonta kanaa.

Tarjotaan salaatin kera.

-Tuoretta salaatti, kanaa ja punasipulia.

-Tuoretta salaatti, katkarapua ja tonni kalaa

-Tuoretta salaattia ja punasipulia.

SABZI SAMOSA 4,00€ 4.00€

MEAT SAMOSA 4.50€

MACHI KOFTA 4.50€

ALU CHOP 6.50€

SABZI PAKORA 4.00€

CHINGRI PAKORA 6.00€

MURGI TIKKA 7.50€

MURGI SALAD 5.00€

TONA SALAD 5.50€

FRESH SALAD 3.00€

DAL SOUP 3.00€



-Erityinen intialainen linssikeitto

-Kotona tehty tomaattikeitto

-Itä-intialainen keitto kanalla tai katkaravuilla kookosmaidon ja

herkkusienten kera.

TOMATO SOUP 4.00€

ROYAL SOUP 5.00€



Main

-Perunaa, kukkakaalia, kesäkurpitsaa, paprikaa ja muita kauden kasviksia

keitetään miedossa currykastikkeessa.

-Pinaattia ja kotitekoista intialaista juustoa

-Pinaattia ja perunaa keitetään miedossa intialaisessa currykastikkeessa.

-Erilaisia papuja keitetään intialaisella tavalla erilaisten intialaisten

mausteiden kanssa.

-Perunaa, kukkakaalia, kesäkurpitsaa, porkkanaa ja muita kauden

kasviksia friteerataan öljyssä ja tarjoillaan tomaatti- tai kermakastikkeessa.

-Erityisiä linssejä keitetään eri intialaisissa mausteissa intialaisella

tavalla.

-Erityisiä papuja, perunaa ja tomaattia keitetään intialaisessa

currykastikkeessa.

-Luutonta kanaa ja perunaa keitetään intialaisessa currykastikkeessa.

-Luutonta kanaa, sipulia, valkosipulia, tomaattia, kuminaa ja inkivääriä

intialaisella currykastikkeella.

SABZI PASANDA 9.50€

SHAK PANEER 10.00€

SHAK ALU 7.50€

DAL RAZMA 9.50€

SABZI KOFTA 10.00€

DAL TARKA 10.00€

CHANAALU MASALA 10.00€

MURGII ALU CURRY 9.50€

MURGI KARAI 10.90€



intialaisella currykastikkeella.

- Luutonta kanaa tomaatilla, kookosmaidolla, sipulilla, valkosipulilla ja

inkiväärillä garam masala-kastikeessa.

- Luutonta kanaa miedossa jogurtti-, sipuli-, valkosipuli-, rusina-,

cashewpähkinä – garam masala-kastikkessa.

-Luutonta kanaa perunan, sipulin, valkosipulin, tomaatin, inkiväärin ja

mustan sinapinsiemenen kanssa mausteisessa chilikastikkeessa.

-Marinoitua luutonta broileria grillattuna tandooriuunissa tarjoiltuna

tulisessa tomaatti-, sipuli-kermakastikeessa.

-Marinoitua luutonta broileria grillattua tandooriuunissa voilla, kermallaa,

sipulilla, rusinalla ja cashewpähkinällä tomaattikastikessa

-Lammasta currykastikkeessa perunalla, sipulilla, valkosipulilla, tomaatilla,

korianterilla, kurkumalla ja kuminalla.

- Lammasta currykastikkeessa sipulilla, valkosipulilla, tomaatilla,

korianterilla, kurkumalla ja kuminalla.

- Lammasta kookosmaidolla, kurkumalla, korianterilla, sipulilla ja

tomaatilla.

- Lammasta pinaatilla, sipulilla, valkosipulilla, tomaatti -kumina-

MURGI MALAICURRY 12.50€

MURGI SHAHI KORMA 13.00€

MURGI VINDALO 13.90€

MURGI TIKKA MASALA 13.90€

BUTTER CHICKEN 14.50€

LAMB ALU CURRY 12.00€

LAMB CURRY 12.90€

LAMB MALAI CURRY 13.00€

LAMB SAAG CURRY 13.50€



- Lammasta pinaatilla, sipulilla, valkosipulilla, tomaatti -kumina-

inkiväärikastikkeessa.

- Lammasta perunalla, sipulilla, valkosipulilla, tomaatilla, inkiväärillä ja

mustalla sinapinsiemenellä mausteisessa chilikastikkeessa.

- Lammasta jogurtti-, sipuli-, valkosipuli-, cashewpähkinä-, korianteri-

garam masala -kastikkeessa.

-Naudanlihaa currykastikkeessa perunalla, sipulilla, valkosipulilla,

tomaatilla, korianterilla, kurkumalla ja kuminalla.

- Naudanlihaa currykastikkeessa sipulilla, valkosipulilla, tomaatilla,

korianterilla, kurkumalla ja kuminalla.

- Naudanlihasuikaleita perunalla, sipulilla, valkosipulilla, tomaatilla,

inkiväärillä ja mustalla sinapinsiemenellä mausteisessa chilikastikkeessa.

- Naudanlihasuikaleita sipuli-, valkosipuli-, inkivääri-, korianteri-

hapanimelä -kastikkeessa.

- Naudanlihaa jogurtti-, kananmuna-, sipuli-, valkosipuli-, rusina-,

cashewpähkinä-kastikkeessa.

- Paistettua tilapia-kalaa perunalla, sipulilla, valkosipulilla, inkiväärillä,

kuminalla ja kurkumalla currykastikeessa.

LAMB VINDALOO 14.00€

LAMB SHAHI CURRY 14.50€

BEEF ALU CURRY 11.00€

BEEF CURRY 12.50€

BEEF VINDALOO 14.00€

BEEF JALFREZI 13.00€

SHAHI BEEF 14.00€

MACHI ALU CURRY 11.00€



- Paistettua lohta sipulilla, valkosipulilla, tomaatilla, korianterilla,

kurkumalla ja kuminalla currykastikkeessa.

- Paistettua tilapia- kalaa sipulilla, valkosipulilla, inkiväärillä, kuminalla

ja kurkumalla kermakastikeessa

- Itämaista paistettua kalaa ja perunoita tulisessa sipuli-valkosipuli -

kastikkeessa.

- Paistettua katkarapua perunalla, sipulilla, valkosipulilla, inkiväärillä,

kuminalla ja kurkumalla currykastikeessa.

-Katkarapua kookos-kermakastikkeessa sipulilla, valkosipulilla, sitruunalla,

inkiväärillä ja mantelilla.

-Katkarapuja sitruuna-kermakastikkeessa perunalla, sipulilla,

valkosipulilla, inkiväärillä ja paprikalla.

-Yrteillä, mausteilla ja kasviksilla maustettua sahrami- riisiä höystettynä

juustolla. Ateria tarjoillaan salaatin ja raidan kera.

-Miedoilla yrteillä ja mausteilla maustettua luutonta kanaa sahrami-riisillä,

cashewpähkinällä, rusinoilla ja kananmunalla. Ateria tarjoillaan salaatin ja

raidan kera.

- Miedoilla yrteillä ja mausteilla maustettua lammasta tai naudanlihaa

LOHI DU PIAZA 12.50€

MACHI MALAI CURRY 12.50€

MACHI VINDALOO 13.00€

CINGRI ALU CURRY 12.50€

CINGRI MALAI CURRY 13.90€

BLACKTIGER PRAWN 15.00€

KASHMIRI BIRYANI 12.50€

MURGI BIRYANI 13.00€

GOSHT BIRYANI 14.50€



- Miedoilla yrteillä ja mausteilla maustettua lammasta tai naudanlihaa

sahrami-riisillä, cashewpähkinällä, rusinoilla ja kananmunalla. Ateria

tarjoillaan salaatin ja raidan kera.

-Yrteillä ja mausteilla maustettua sahrami-riisi, katkaravulla,

cashewpähkinällä, rusinoilla ja kananmunalla. Ateria tarjoillaan salaatin ja

raidan kera.

Kolmea eri kasvisruokaa, basmatiriisiä, tandoorissa valmistettua

naanleipää ja raitaa.

Kolmea eri liharuokaa (kana, lammas ja nauta), basmatiriisiä,

tandooriuunissa valmistettua naanleipää ja raitaa.

-Pakoda (3 kpl.), Chicken Tikka (3 kpl) alkupalana. Pääruoaksi chingri,

malai curry, vihannes pasanda, kana tikka masala, sahrami-riisiä,

valkosipuli-naanleipää ja raitaa, sekä lassia tai jäätelöä jälkiruoaksi.

Kolmea eri kasvisruokaa, basmatiriisiä, tandooriuunissa valmistettua

naanleipää ja raitaa.

Kolmea eri liharuokaa (kana, lammas ja nauta), basmatiriisiä,

tandooriuunissa valmistettua naanleipää ja raitaa.

-Tandooriuunissa valmistettua kotileipää (Laktoositon)

CINGRI BIRYANI 14.50€

SABZI THALI 27.50€

MEAT THALI 33.00€

ROYAL SPECIAL 44.00€

SABZI THALI 20.00€

MEAT THALI 24.00€

ROTI 1.00€

PARATHA 2.00€



-Tandooriuunissa leivottua voideltua leipää.

-Tandooriuunissa leivottua hiivalla kohotettua leipää. Sisältää maitoa,

jogurttia, sokeria ja kananmunaa.

-Tandooriuunissa leivottua hiivalla kohotettua valkosipulileipää.

-Tandooriuunissa leivottua hiivalla kohotettua leipää, mikä sisältää

hienoksi pilkottua broileria.

-Tandooriuunissa leivottua hiivalla kohotettua leipää, mikä sisältää

pähkinöitä, rusinoita, juustoa ja hedelmää.

- Tandooriuunissa leivottua hiivalla kohotettua leipää kookospähkinällä,

sokerilla, jogurtilla, maidolla ja kananmunalla.

-Basmati-riisiä

-Basmati-riisiä sahramilla.

-Erityinen intialaisella tavalla voissa ja mausteissa paistettua basmatiriisiä

ja papuja.

-Perinteisellä intialaisella tavalla tehtyä basmatiriisiä gheellä ja

hedelmillä.

NAAN 1.50€

GARLIC NAAN 2.00€

CHICKEN NAAN 4.00€

KASHMIRI NAAN 4.50€

PESHWARI NAAN 5.00€

PLAIN RICE TÄYDENTÄVÄ 1.50€

SAFFRON POLAO 1.50€

MOTOR POLAO 3.50€

KASHMIRI POLAO 5.00€



-Perinteinen lisuke, jota nautitaan ruuan kera. Se viilentää suun polttoa ja

auttaa ruuansulatuksessa. Valmistettu kevyesti maustetusta jogurtista,

tuoreesta kurkusta, sipulista ja tomaatista.

-Tarmarindia ja tomaattia (hapanimelä).

-Mango pikkelsiä, Seos-pikkelsiä

-Riisiä tai ranskalaisia perunoita kanalla ja kermakastikkeella

-Grillattua kanaa, garam-masalakastikkeessa, riisillä tai ranskalaisilla

perunoilla.

-Riisä tai ranskalaisia perunoita kanalla ja tomaattikastikkeella

-Lihapullia riisillä tai ranskalaisilla perunoilla

RAITA 1.00€

CHUTNEY 2.00€

PICKLE 2.00€

SHAHI CHICKEN 7.00€

ROYAL TIKKA 8.00€

CHICKEN FINGER 6.50€

MEAT LOVER 7.50€



Dessert

-Intialainen jälkiruoka (keitetty sokeriliemessä, tarjotaan kookoshiutaleiden

kera).

Jäätelöä 4-6 henkilölle Täytteet: Valitse jäätelö-Mango, suklaa tai

mansikka

-Suosittu itämainen juhlajälkiruoka. Makeassa maidossa keitettyä hyvin

ohutta riisinauhaa rusinoiden ja pähkinöiden kera. (Saa myös

maidottomana)

GOLABJAMON 4.00€

HAPPY FAMILY 10.00€

SHEMAI 4.50€




