Vecka 25, 2018
Måndag
STÄNGT!
Tisdag
1. Kycklinggryta (mild)
Marinerad, grillad kycklingfilé med indiskt smör, nötter och krämig sås serverad med naanbröd och basmatiris
2. Lammgryta (stark)
Lamm tillagd i chili koriander och kokos masala sås
serverad med basmatiris och naan bröd
3. Vegetarisk Gryta (mild)
Kikärtor gryta med lök, tomat, ingefära och koriander. serverad med naan bröd och basmatiris
4. Lite av Varje
Nr. 1, 2 och nummer 3 på en tallrik serveras med ris och vanligt naan bröd
Onsdag
1.Kycklinggryta (mild)
Grillad marinerad kycklinggryta med smak av färsk mango
och kokosmjölk. serverad med basmatiris och naanbröd
2. Lammbiffar (medelstark)
Ostfyllda lammfärsbiffar, smaksatt med ingefära, vitlök kardemumma och garam masala serveras med
ris och krämig sås
3. Vegetarisk Gryta (medelstark)
Säsongens grönsaker med tomat, paprika, lök och indisk
färskost. Serveras med basmatiris och naanbröd
4. Lite av varje
Nr. 1, 2 och nummer 3 på en tallrik serveras med ris och vanligt naan bröd
Torsdag
1. Kycklinggryta (mild)
Kyckling gryta med doft av curryblad och koriander i het kokos masala sås. Serveras med ris och naan bröd
2. Lamm Gryta (stark)
lamm gryta med lök, tomat, ingefära, Chili och kardemumma
Serveras med ris och naan bröd
3. Vegetarisk Gryta (mild)
Vegetariska gryta tillagad med Indisk ost, örter, lök ingefära
och grädde Serverad med basmatiris och naanbröd.
4. Lite av varje
Nr. 1, 2 och nummer 3 på en tallrik serveras med ris och vanligt naan bröd
Fredag
1. Kycklinggryta (mild)
Kyckling gryta med kardemumma, cashewnötter och tomat gräddsås serverad med ris och naan bröd
2. Lammgryta (stark)
Stark lammgryta med curry, bladnejlikor och chili
serverad med basmatiris och naanbröd
3. Vegetarisk Gryta (mild)
Indisk färskost med bladspenat, ingefära vitlök och chili.
Serverad med basmatiris och naanbröd.
4. Lite av varje
Nr. 1, 2 och nummer 3 på en tallrik serveras med ris och vanligt naan bröd
Lördag
Shoppinglunch 129:1.Chicken tikka masala (mild)
Marinerad, grillad kycklingfilé i en mild sås med grädde
2.Palak Paneer (medelstark)
Indisk färskost sauterad med bladspenat, ingefära vitlök och chili
3.Jhinga Goan Curry (mild)
Tigerräkor i en väldoftande kokosmjölksgryta smaksatt med, vitlök, senapsfrön och curryblad
4.Lamm Rogan Josh (medelstark)
Klassisk nordindisk lammrätt med saffran, kardemumma och yoghurt

INGÅR I SHOPPING LUNCHEN
Sallad buffé, basmatiris, naan bröd, vanlig vatten eller citron vatten café te och kakor
Söndag
Shoppinglunch 129:1.Chicken tikka masala (mild)
Marinerad, grillad kycklingfilé i en mild sås med grädde
2.Palak Paneer (medelstark)
Indisk färskost sauterad med bladspenat, ingefära vitlök och chili
3.Jhinga Goan Curry (mild)
Tigerräkor i en väldoftande kokosmjölksgryta smaksatt med, vitlök, senapsfrön och curryblad
4.Lamm Rogan Josh (medelstark)
Klassisk nordindisk lammrätt med saffran, kardemumma och yoghurt

INGÅR I SHOPPING LUNCHEN
Sallad buffé, basmatiris, naan bröd, vanlig vatten eller citron vatten café te och kakor
Tikka masala (mild)
Serveras varje dag!

INGÅR I LUNCHEN

Sallad buffé, basmatiris, naan bröd, läsk

eller mango lassi, café te och kakor
PRIS: 90:Inkl. basmatiris, naanbröd (vanlig eller vitlök), salladsbuffé, läsk och lättöl, mango lassi, te, kaffe med kakor
Mat för avhämtning 80:Adress: Rådhusgatan 12 Tel: 0729-005735
Se vår meny på www.bombaymasala.kvartersmenyn.se

