
Ορεκτικά €

Αλμυρά Samosas  (Δύο τραγανά, ινδικά παραδοσιακά τηγανιτά 

πιττάκια, με αρωματική γέμιση: Λαχανικά/ μοσχάρι) 4,20/4,80

Deep Sauces (συνοδεύουν Naan Breads και Samosas)  0,80

Chicken Pakora (Φιλετάκια κοτόπουλου με τραγανό πανάρισμα και 

σουσάμι) 4,80

Onion Bhagi (Τηγανιτά κρεμμύδια, παναρισμένα με ινδικά άλευρα, 

turmeric, κολίανδρο και κύμινο) 4,20

Chicken Seekh Kebab  (Κιμάς από φιλέτο κοτόπουλου με ginger 

garlic, yellow chili powder και πράσινο κολίανδρο) 7,80

Σαλάτες €

Indy Mixed Green Salad    5,40

Tandoori grilled Chicken Salad (Φιλέτο κοτόπουλου tandoor με 

πράσινα λαχανικά, ντομάτα και αγγούρι, σε ελαφρύ dressing) 6,40

Chicken, Cashews and Pineapple Salad (Μπουκιές ψητού 

κοτόπουλου με cashews και ανανά, λαχανικά και sour cream 

dressing) 7,40

Πίτες €

Plain Naan (Παραδοσιακή ινδική πίτα, ψημένη στο tandoor) 1,40

Onion Garlic (or Chili) Naan (Πίτα ελαφρά αρωματισμένη με 

κρεμμύδι και φρέσκο chili pepper) 2,40

Cheese and Potato Naan (Πίτα με γέμιση από ινδικό τυρί και πατάτες) 2,80

Keema Naan (Γεμιστή πίτα με μοσχαρίσιο κιμά και αρωματικά ινδικά 

μπαχαρικά) 3,80

Kashmir Sweet Naan Bread (Γλυκιά πίτα με γέμιση από πράσινα 

φιστίκια και ινδοκάρυδο) 3,20

Πιάτα λαχανικών €

 Daal (Κίτρινες ινδικές φακές, σιγοβρασμένες σε μείγμα αρωματικών 

μπαχαρικών) 4,80

Channa Masala (Ινδικά ρεβίθια σιγομαγειρεμένα με πλούσια σάλτσα 

μπαχαρικών) 6,40

Pink elephant
(Σωκράτους 4, στο Κέντρο του Χαλανδρίου)

Μενού
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 Spicy Okra  (Μπάμιες με καραμελωμένα κρεμμύδια σε πολύ ελαφρά 

πικάντικη σάλτσα) 6,40

Bombay Aloo (Πατάτες με σάλτσα από κρεμμύδι, πιπεριές, ντομάτα, 

chili powder, ginger και turmeric) 6,40

Saag Aloo (Ινδικά φύλλα μουστάρδας (σινάπι), σπανάκι και πατάτες 

με ποικιλία μπαχαρικών) 6,40

Saag Paneer (Κύβοι από φρέσκο τυρί με φύλλα μουστάρδας και 

σπανάκι σε σάλτσα πικάντικων μπαχαρικών) 6,80

Vegetable Korma  (Φρέσκα λαχανικά με κρεμώδη σάλτσα 

μπαχαρικών, ανανά, γάλα καρύδας και βούτυρο) 7,40

Tandoori (Μικρά κομμάτια μαριναρισμένων κρεατικών που 

ψήνονται στο tandoor, τον παραδοσιακό ινδικό πήλινο φούρνο με 

κάρβουνα που μοιάζει με πιθάρι.)

€

Tandoori Chicken (Μπουτάκια κοτόπουλου με ελαφρά πικάντικη 

γεύση ινδικών μπαχαρικών) 9,20

 Mint Tikka Chicken (Φιλετάκια κοτόπουλου με ελαφρύ άρωμα 

δυόσμου και ginger garlic) 9,20

Malai Chicken Tikka (Κύβοι κοτόπουλου μαριναρισμένοι με φύλλα 

coriander, green chilies και κάρδαμο) 9,20

Changezi Champ (Αρνίσια παϊδάκια μαριναρισμένοι σε μάραθο και 

αρωματικά ινδικά βότανα) 11,40

Til Mil Jheenga (Μεγάλες γαρίδες (King Prawns) με μαρινάδα 

σκόρδου και ινδικών μπαχαρικών) 12,40

 Mixed Tandoori (για δύο άτομα) (Ποικιλία φιλέτων κοτόπουλου, 

αρνιού και γαρίδων) 21,00

Μαγειρευτά €

Butter Chicken (Φιλετάκια κοτόπουλου σε πλούσια, κρεμώδη σάλτσα 

με βούτυρο) 9,20

Ζafrani Korma  (Τρυφερές μπουκιές σε ήπια, κρεμώδη σάλτσα από 

γάλα καρύδας με σαφράν και αμύγδαλα 

Κοτόπουλο/Μοσχάρι/Αρνί/Γαρίδες) 9,80/10,40/11,40/12,40

Chicken Tikka Masala (Το κλασσικό κοτόπουλο με τη χαρακτηριστική 

κόκκινη σάλτσα ντομάτας, αμύγδαλου και κρεμμυδιού) 9,80

Mango & Pineapple Curry (Φρουτώδεις, κρεμώδεις σάλτσες με 

μάνγκο και ανανά : Κοτόπουλο, Μοσχάρι, Αρνί) 10,40/11,40/11,40

Dry Indian Chili Chicken (Φιλέτα κοτόπουλου σε πηκτή γλυκόξινη 

σάλτσα με πιπεριές, soya sauce και green chili) 9,20

Nihari Beef (Τρυφερό μοσχάρι σιγομαγειρευμένο σε κατσαρόλα με 

κάρδαμο, dry ginger powder και turmeric ) 10,40

Rogan Josh (Φιλετάκια σιγομαγειρεμένα σε πικάντικη σάλτσα με 

ginger, σπόρους κολίανδρου και πάπρικα Κοτόπουλο/ Μοσχάρι/ 

Αρνί/ Γαρίδες) 9,80/10,40/11,40/12,40
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Dhansak (Φιλέτα σε γλυκόξινη σάλτσα με φακές, ανανά, turmeric 

(κουρκούμη) και μοσχοκάρυδο Κοτόπουλο/ Αρνί) 9,80/11,40

Jalfrezi  (Από ελαφρά πικάντικη μέχρι ‘very spicy’ σάλτσα με 

πράσινα chillies, ντομάτα και φρέσκο κρεμμύδι Κοτοπούλο/ 

Μοσχάρι/ Αρνί) 9,80/10,40/11,40

Madrasi Hot Pot (Καυτερή σάλτσα με πιπεριές, φρέσκο κολίανδρο, 

ginger garlic και σπόρους μουστάρδας Κοτόπουλο/ Μοσχάρι/ 

Αρνί) 9,80/10,40/11,40

Vindaloo (Το διάσημο καυτερό πιάτο με πατάτες 

Κοτόπουλο/Μοσχάρι/Αρνί/Γαρίδες) 9,80/10,40/11,40/12,40

Ρύζι €

Ρύζι ατμού (Βραστό basmati με ελαφρύ άρωμα μπαχαρικών) 3,20

Pilau Rice  (Ρύζι basmati μαγειρεμένο με σαφράν και ελαφρά μπαχαρικά) 3,80

Τηγανιτό ρύζι με αυγό 4,80

Τηγανιτό ρύζι με λαχανικά 4,80

Mushroom Rice (ρύζι με μανιτάρια) 4,80

Kashmir Rice  (Basmati με αρωματικά μπαχαρικά, σαφράν, ρεβίθια, 

σταφίδες και καρότο) 5,40

Biryani Dishes (Τηγανιτό ρύζι ανάμεικτο με κύβους κρεατικών, 

λαχανικά και αρωματικά βότανα 

Λαχανικά/Κοτόπουλο/Μοσχάρι/Αρνί/Γαρίδες) 6,80/7,80/8,80/9,20/10,40

Ινδικές τυλιχτές πίτες €

Παραδοσιακή ινδική πίτα naan ψημένη στο tandoor με κάρβουνα, με 

γέμιση από:

Λαχανικά (Aρωματικό μείγμα πατάτας και αρακά, με σαλάτα και 

sauce) 4,20

Κοτόπουλο Tandoor (Ψητό κοτόπουλο με σαλάτα και sauce) 4,80

Μοσχάρι Tandoor (Τρυφερές φέτες μοσχάρι με σαλάτα και sauce) 5,40

Pasta & Noodles €

Noodles με Λαχανικά & Αυγό 5,80

Chicken Noodles με φρέσκα λαχανικά 6,40

Beef Noodles (Noodles με τρυφερές φέτες μοσχάρι, ανανά και λεπτό 

άρωμα μπαχαρικών ) 6,80

Noodles με Γαρίδες & Λαχανικά 7,40

Indian Chicken Pasta (Πέννες με μπουκιές κοτόπουλου σε πλούσια 

κρεμώδη σάλτσα και αρωματικά μπαχαρικά) 7,80

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 30/10/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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