
Πρώτα πιάτα €

Dahi Parci chat (Δροσερό γλυξόξυνο σνακ της βόρειας Ινδίας πολύ αγαπητό μεταξύ των 

βουλευτών στο Νέο Δελχί 5,60

Vegetable samosa (Γευστική ζύμη γεμιστή με ελαφρά πικάντικα λαχανικά) 6,20

Onion Bhaji (Φέτες κρεμμυδιών ανακατεμμένες με ζύμη από αλεύρι ρεβιθιού και εξωτικά 

φρέσκα μπαχαρικά, τηγανισμένες σε λάδι. 6,30

Murgh Malai Tikka (Κύβοι από στήθος κοτόπουλου μαριναρισμένοι σε κρεμμώδη σάλτσα 

με τυρί και κάσιους αρωματισμένη με χορταρικά 17,80

Murgh Tikka (Μπουκιές κοτόπουλου μαριναρισμένες σε αρωματικό γιαούρτι και ψημένες 

στο φούρνο ''ταντούρ'' 16,90

Murgh Tandoori (Τρυφερό κοτόπουλο μαριναρισμένο σε γιαούρτι και μπαχαρικά, ψημένο 

στο φούρνο ''ταντούρ'' (μαζι με κόκκαλο) ) 16,90

Tangri Kebab (Μπούτια κοτόπουλου μαριναρισμένα σε εξωτικά χορταστικά, ψημένα στο 

φούρνο ''ταντουρ'' 16,90

Boti Kebab (Κομμάτια από κρέας αρνιού μαριναρισμένα σε ένα μείγμα από 24 μπαχαρικά 

''masala'' και γιαούρτι, ψημένα στο φούρνο ''ταντούρ'' 21,60

Seekh Kebab (Σουβλάκια από αρνίσιο κιμά με μπαχαρικά, ψημένα στο φούρνο ''ταντούρ'' 21,60

Pork Chop (Τρυφερά χοιρινά πα'ι'δάκια μαριναρισμένα με χορταρικά και μπαχαρικά 

μαγειρεμένα στο φούρνο ''ταντούρ'' 17,80

Zinga Tandoori (Μεγάλες γαρίδες μαριναρισμένες με ελαφρύ μείγμα μπαχαρικών, 

ψημένες στο φούρνο ''ταντούρ'' 35,00

Zafrani Fish Tikka (Νοστιμότατα κομμάτια ψαριού μαριναρισμένα σε εξωτικά μπαχαρικά με 

σοφράν 26,00

Σαλάτες €

Σαλάτα από τον σεφ Dhananjay (Φρέσκια σαλάτα με βρασμένο αυγό, ζαμπόν και 

κύβους τυριών 8,60

Ανάμικτη φρέσκια σαλάτα ( Συνδυασμός από μαρούλι, πράσινη πιπεριά, αγγούρι, 

ντομάτα και κρεμμύδι 7,30

Raita (Σπιτικό γιαούρτι ανακατεμένο με φρέσκα χορταρικά και ψιλοκομμένο αγγούρι) 5,60

Σούπες €

Λαχανικών 5,20

Κοτόπουλο 6,20
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Ψωμιά €

Nan (Ένα ελαφρύ ψωμί ψημένο σε πήλινο φούρνο ''ταντούρ'' 1,80

Keema nan (Ψωμί γεμιστο με ελαφρά πικάντικο κιμά και αρνί) 5,30

Khandhari Nan (Ένα ελαφρύ ψωμί γεμιστό με ξηρά φρούτα και καρύδα) 4,80

Garlic Kulcha (Ψωμί με ελαφρύ σκόρδο) 2,60

Onion Kulcha (Ψωμί γεμιστό με καυτερά κρεμμύδια) 2,40

Paneer Kulcha (Ψωμί γεμιστό με σπιτικό χωριάτικο τυρί) 3,80

Aloo Paratha ( Ψωμί γεμιστό με πατάτες και φρέσκα χορταρικά) 2,80

Tandoori Roti (Μαύρο ψωμί ψημένο σε πήλινο φούρνο ''ταντούρ'' 1,80

Butter Nan (Ψωμί σφολιάτας με βούτυρο φτιαγμένο από άσπρο αλεύρι) 2,10

Makhni Paratha (Ψωμί σφολιάτας με βούτυρο φτιαγμένο από μαύρο αλεύρι) 2,80

Mint Paratha (Ψωμί σφολιάτας με άρωμα μέντας) 3,00

Κοτόπουλο και αρνί €

Murgh Tikka Masala (Κομμάτια από κοτόπουλο μαγειρεμένα με πικάντικα κρεμμύδια και 

σάλτσα ντομάτας 16,80

Murgh Makhini (Κύβοι από κοτόπουλο μαγειρεμένοι σε μία απαλή σάλτσα ντομάτας, με 

βούτυρο και κρέμα στο τελείωμα) 16,80

Mughlai Murgh Korma (Ένα πλούσιο ελαφρύ πιάτο κοτόπουλου μαγειρεμένο σε 

αρωματική σάλτσα από κάσιους με την παράδοση των Μογγόλων) 16,90

Murgh Tikka Kadai  (Κοτόπουλο μαγειρεμένο με τζίντζερ (πιπερόριζα), κρεμμύδι, πράσινη 

πιπεριά και τομάτες σε βαθύ τηγάνι 16,80

Murgh Madras (Κοτόπουλο μαγειρεμένο σε μια παραδοσιακή πικάντικη σάλτσα με 

καρύδα της Ν. Ινδίας) 16,80

Murgh Vindaloo (Ένα φημισμένο πολύ καυτερό πιάτο της Γκόα, από κοτόπουλο με κάρι 

και πατάτες 16,80

Tawa Gosht (Τρυφερό κρέας αρνιού μαγειρεμένο σε ρηχό ταψί σε μια σάλτσα από 

τομάτα, κρεμμύδι, τζίντζερ (πιπερόριζα) και σκόρδο, σερβιρισμένο επάνω σε Ινδικό 

παραδοσιακό σκεύος 21,80

Lamb Roganjosh (Κρέας αρνιού μαγειρεμένο σε μια σπέσια σάλτσα του Κασμίρ 21,80

Lamb Pasanda (Ζουμερό κρέας αρνιού μαγειρεμένο ελαφριά σε μια πλούσια σάλτσα 

από αμύγδαλο, κάσιους και τηγανισμένο κρεμμύδι 21,80

Lamb Shahjehani (Μια συνταγή από την κουζίνα του αυτοκράτορα Shan jehan. Τρυφερό 

κρέας αρνιού μαγειρεμένο σε πλούσια κρεμώδη σάλτσα από ξηρά φρούτα και κάρι 21,80

Ρύζι €

Biled rise (Βρασμένο ρύζι ''basmati'') 2,60

Pulao (''Basmati'' μαγειρεμένο με σοφράν, και ελάχιστα ολόκληρα μπαχαρικά) 3,60

Narvatan Biryanl (''Basmati'' μαγειρεμένο με φρέσκα λαχανικά, μπαχαρικά και γιαούρτι) 11,90

Zarda Pulao (Μία συνταγή του Κασμίρ. Ρύζι μαγειρεμένο με γάλα, κρέμα, σοφράν και ξηρά φρούτα)7,10

Guchi Pulao (Ρύζι ''Basmati'' μαγειρεμένο με μανιτάρια και μπαχαρικά) 7,20
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Chicken Biryani (Μια σπεσιαλιτέ των πριγκίπων της Μογγολίας. Κοτόπουλο, γιαούρτι, 

αλεσμένα μπαχαρικά και χορταρικά στον ατμό με ρύζι ''Basmatti'' και σοφράν 14,30

Prawn Biryani (Γαρίδες μαγειρεμένες με SPL εξωτικά μπαχαρικά και χορταρικά και κατόπιν 

στον ατμό με ρύζι ''Basmatti'' 19,20

Γαρίδες €

Zinga Vindallo (Οι φημισμένες καυτερές γαρίδες με κάρι της Γκόα μαγειρεμένες με πατάτα 24,30

Prawn Masala (Σάλτσα από γαρίδες με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τομάτα και φρέσκο 

κόλλιαντρο) 24,30

Για χορτοφάγους €

Aloo Gobi (Κουνουπίδι και πατάτα κομένα σε κύβους σωταρισμένο με σπόρους κύμινο 

και μπαχαρικά 9,80

Baigan Bharta (Πουρές μελιτζάνας ψημένος στο φούρνο ''ταντούρ'' και σωταρισμένος με 

τομάτα, κρεμμύδι και μπαχαρικά 9,90

Saagh Paneer (Φρέσκο σπανάκι και χωριάτικο τυρί σωταρισμένα με ελαφρά λαχανικά) 11,60

Matter Panner (Φρέσκα μπιζέλια και σπιτικό χωριάτικο τυρί μαγειρεμένα σε μια πικάντικη 

σάλτσα από κάρι 11,60

Channa Masala (Ρεβίθια μαγειρεμένα με κρεμμύδι, τζίντζερ (πιπερόριζα), σκόρδο και 

τομάτα 8,80

Dal Makhini (Ολόκληρες μαύρες φακές που έχουν σιγοβράσει σε πολύ χαμηλή φωτιά, 

ανακατεμένες με κρεμμύδι, τζίντζερ (πιπερόριζα), σκόρδο και τομάτες 8,80

Dal Tarka (Κρεμώδης κίτρινες φακές με αρωματικά μπαχαρικά) 8,60

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 28/09/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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