
 
 

TAKE AWAY MENU 
 

VOORGERECHTEN  
 
7         Fish spring roll (new) (Loempias) 
            Gefrituurde bladerdeegdriehoekjes gevuld met tonijn vis en groenten van het  

               seizoon                                                                                                                             €5,90  

8         Vegetable spring roll (Loempias) 
            Gefrituurde bladerdeegdriehoekjes gevuld met groenten van het seizoon                      €4,90 

 9         Chicken spring roll (Loempias) 
           Gefrituurde bladerdeegdriehoekjes gevuld met kip en groenten van het seizoon             €5,90                       

10  Vegetable samosa 
Gefrituurde bladerdeegdriehoekjes gevuld met aardappelen en  
een groetenmengeling                                                                                                       € 4,90 

11  Meat samosa 
Gefrituurde bladerdeegdriehoekjes gevuld met erwten en vleesgehakt                           € 5,90                                                    

12  Vegetable pakora 
Groenten van het seizoen en ui gewenteld in een kruidig linzenmeel gefrituurd              € 5,00 

13  Fish pakora 
Stukjes vis gewenteld in een kruidig linzenmeel, gefrituurd                                              € 7,50 

15  Scampi’s pakora 
Scampi’s gewenteld in een kruidig linzenmeel, gefrituurd                                                € 7,90 

21  Chicken tikka 
Kippenbrokjes gebakken in kleioven (Tandoor)                                                                € 7,50 

31 Papadum (3st) 
Indische Snack  chips                                                                                                       € 3,00 
 

NAAN – TANDOORI BROOD 
34  Naan 

Traditioneel wordt naan, een plat broodje, gebakken in een kleioven                                €3,20  
36  Chilli naan 

Plat broodje met pikante kruiden gebakken in de kleioven                                                 € 3,70 

42  Garlic naan 
Plat broodje met verse look gebakken in de kleioven                                                         € 3,70 
 

DE WAARDEVOLLE BASMATI RIJST 
51a  Plain rice  

Speciaal parelwit gekookte Basmati rijst                                                                            € 3,50 

51b Chili fried rice 
 Gebakken rijst met ui, groene pepertjes en paprika                                                           € 5.90 

51c  Lemon fried rice 
 Gebakken rijst met citroen blaadjes                                                                                   € 5.90 

53  Mattar pilaw (peas) 

Gekookte Basmati rijst  met groene erwtjes                   € 5,90  
54  Eggs fried rice 

Basmati gebraden met eieren in geklaarde boter                                                              € 5,90 



  

VEGETARISCH  
ALLE GERECHTEN ZIJN NAAR KEUZE BEREID:ZACHT,MEDIUM PIKANT ,PIKANT 

 
57       Palak paneer 
             Spinazie met kaas overgoten en met een kruidensaus                                                  € 12,50 

58  Chana masala 
Kerrie bereiding met kikkererwtjes, tomaat, chili, en gember                                           € 9,50 

59  Dal tarka 

Typische Noord Indische linzenkerrie met gember                                                           €9,50   
60  Aloo baigan 

Eierplant roergebakken met aardappelen en komijn                                                         €9,50  

65 Aloo Gobi 
Speciale bereiding van aardappelen, bloemkool, verse gember en Koriander                 €9,50 

66  Aloo palak 
Spinazie met aardappelen en kruiden                                                                              € 9,50 
 

KIP SPECIALITEITEN 
ALLE GERECHTEN ZIJN NAAR KEUZE BEREID:ZACHT,MEDIUM PIKANT ,PIKANT  

 
 68  Chicken curry 

Kip klaargemaakt in een romige saus,bereid met uien,verse tomaten                           €13,50    

71/b Chicken Tikka Masala 
          Kipfilet in kleioven geroosterd in room met verse tomaten, yoghurt en amandelpoeder € 13,50 

73       Chicken madras  
Kip bereid in een sausje van madraskerrie, kruiden en kokospoeder                            € 13,50  

75       Chilli chicken 
           Kipfilet bereid met verse tomaat,groene uien,paprika,wortel,look,gember                     € 13,50 

76  Chicken vindaloo 
Kipfilet bereid in saus van de Chef Kok op 
 Basis van look, gember, verse tomaat & kruiden                                                          € 13,50 
 

LAMS VLEES 
ALLE GERECHTEN ZIJN NAAR KEUZE BEREID:ZACHT,MEDIUM PIKANT ,PIKANT  

 
86  Lamb curry 

Lamsvlees met uiensaus en zachte kerrie                                                                        € 14,50 

88  Lamb vindaloo 
Lamsvlees bereid in saus van de Chef Kok op 

 Basis van look, gember, verse tomaat & kruiden                                                           € 14,50                                                                                      

91  Lamb jal frizi 
 Lamsvlees met tomaat, uien, paprika en pepersaus                                                       € 14,50 

94  Lamb madras 
Lamsvlees klaargemaakt in een sausje met madras kerrie en kokospoeder kruiden      € 14,50 

 

ZEEVRUCHTEN 
ALLE GERECHTEN ZIJN NAAR KEUZE BEREID:ZACHT,MEDIUM PIKANT ,PIKANT  

 
96 Fish curry 
 Stukjes witte vis gekookt in saus met Indische kruiden, 
             uitjes en verse tomaten                                                                                   € 15.90 



98  Scampi jal frizi 
Scampi’s bereid met verse tomaat, uien, gember,groene paprika, look en 
 Indische kruiden                                                                                                               € 15,90 

99  Scampi madras 
 Scampi’s bereid in een sausje met Madras kerrie, kruiden en kokospoeder                    € 15.90 

100    Scampi vindaloo 
Scampi’s bereid in saus van de Chef Kok op 
 Basis van look, gember, verse tomaat & kruiden                                                            € 15,90  


