wellcome to the land of magical tastes of india
witamy w świecie magicznych smaków Indii

Soup - Zupy :
1 Daal Shorba

12 zł

2 Chicken Soup

12 zł

3 Lamb Shorba

14 zł

Clear Lentil Soup
(Zupa z soczewicy z indyjskimi przyprawami)

Curry based chicken soup
(Zupa na kurczaku w curry)

Lambsoup with ginger & garlic
(Zupa z baraniny z imbirem i czosnkiem)

Appetizers - Przystawki :
4 Somosa

12 zł

5 Mix Vegetable Pakora

12 zł

6 Onion Bhaji

10 zł

7 Paneer Tikka

22 zł

Crispy dumplings stuffed with
potatoes and green peas
(Smażone pierogi nadziewane
ziemniakami i groszkiem)

Slice of mixed vegetables fried in
a gram flour masala butter
(Pokrojona mieszanka warzyw
smażona z masłem z dodatkiem mąki masala)

Slices of onion fried in a gram flour masala butter
(Plasterki cebuli smażone na maśle
z dodatkiem mąki masala)

(Grilled cottage cheese in yoghurt and
Tikka marinade)
(Grillowany twarożek w jogurcie i marynacie tikka)

Starters - Przystawki :
8

Chicken Pakora

16 zł

9

Prawn Pakora

20 zł

Fried chicken pieces lentil breading
(Smazone kawałki kurczaka w panierce z soczewicy)

Fried prawn in a mildly spiced gram flower butter
(Smażona krewetka w lekko pikantnym maśle)

10 Fish Pakora

18 zł

11 Prawns Tikka

30 zł

12 Malai Kebab

25 zł

13 Haryali Tikka

25 zł

14 Chikken Tikka

25 zł

15 Tandoor Chicken

26 zł

16 Mutton Shikh Kebab

27 zł

17 Marinated Lamb Kebab

28 zł

18 Fish Tikka

28 zł

Fried pieces of fish in a mildly spiced gram flower butter
(Smazone kawałki ryby w lekko pikantnym maśle)

Grilled prawn’s marinated with our special masalas
(Grillowane krewetki przyrządzone w specjalnej
marynacie masala)

Grilled chicken in a cashew and cheese marinade
(Grillowane kawałki kurczaka przyrządzone w
orzechowo-serowej marynacie)

Grilled chicken picees marinated in a green
marinade of coriander and mint
(Grillowane kawałki kurczaka marynowane
w zielonej marynacie z kolendry i mięt)

Boneless chicken pieces marinated with our spcial
of masalas and grilled in the tandoor
Marynowane kawałki kurczaka grillowane w piecu Tandoor

Chicken seasoned with aromatic spices roasted
in the tandoor
(Kurczak w aromatycznych sezonowych przyprawach
pieczony w piecu tandoor)

Seasone mixced lamb grilled on skywers
(Szaszłyk z sezonowej grillowanej baraniny)

Traditional seasoned and grilled lamb kebab
(Tradycyjny kebab z sezonowej grillowanej baraniny)

Grilled boneless fish in traditional spices
(Grillowana ryba w tradycyjnych przyprawach)

Vegetarian Dishes - Dania Wegetarianskie :

19 Jeer Aloo

16 zł

20 Aloo Gobi

20 zł

21 Kadhai Subzi

21 zł

22 Bindi Do Pyaza

22 zł

23 Baingan Masala

22 zł

24 Paneer Makhanwalla

23 zł

25 Paneer Korma

25 zł

26 Palak Paneer

24 zł

(Potato Cubes Tempared With Cumin,
butter & Coriander)
(Pokrojone kostki ziemniaczane z kminkiem,
pomidorem i kolendrą)

Potatoes cooked with cauliflower in a mix of spices
(Gotowane ziemniaki z kalafiorem z dodatkiem
mieszanki przypraw)

Mixed vegetables in a mix of spices
(Warzywa z dodatkiem mieszanki przypraw)

Lady finger cooked with onions & spices
(Gotowany piżmian z cebulą i przyprawami)

Grilled aubergine cooked with onions
& special masala
Delikatnie grillowany bakłażan gotowany
z cebulą i specjalnym masala

Indian cottage cheese cooked in a buttary
Tomato gravy
(Gotowany indyjski twarożek w maślano
pomidorowym sosie)

Indian cottage cheese cooked in an enticing
creamy Cashewnut sauce with raisins
(Gotowany indyjski twarożek w maślanym sosie)

Cottage cheese cubes cooked in spinach and spices
(Twarożek w kostkach gotowany ze szpinakiem,
z dodatkiem przypraw)

27 Kadai Paneer

24 zł

28 Paneer Tikka Masala

24 zł

29 Masalas Special Paneer

25 zł

30 Chana Masala

25 zł

31 Masalas Special Tadkewali Daal

23 zł

32 Daal Maharani

26 zł

Cottage cheese tosted with diced onion
peppers and spices
(Twarożek zapiekany z posiekaną cebulą,
pomidorami, z dodatkiem przypraw)

Grilled indian cottage cheese dressed in a
spicy tomato gravy
(Grillowany indyjski twarożek podany w
pikantnym pomidorowym sosie)

(Paneer cooked with onions tomato & peppers)
(Twarożek gotowany z cebulą pomidorem i papryką)

Chick peas cooked in an onion & tomato gravy)
(Ciecierzyca gotowana z cebulą i pomidorowym
sosem)

(Traditional home style cooked yellow daalan all time favourite)
(Domowy, gotowany Yellow Daal)

(Queen of daals black lentils and kindly beans
cooked slowly, seasoned with spices)
(Czarna zoczewica i fasola gotowana powoli,
z dodatkiem przypraw)

Chicken Dishes - Dania Z Kurczakiem :
33 Butter Chicken

28 zł

34 Chicken Curry

26 zł

Roasted pieces of Chicken cooked in a rich buttery
tomato sauce
(Kawałki kurczaka z pieca tandoor w kremowym
sosie pomidorowym)

Chicken cooked with onions tomato & homemade grav

(Kurczak gotowany z cebulą, pomidorem i
domowym indyjskim sosem)

35 Chicken Tikka Masala

28 zł

Chicken cubes cooked in a spicy tomato based
sauce with vegetables
(Kurczak w kostce gotowany z pikantnym
pomidorowym sosem, z dodatkiem warzyw)

36 Chicken Korma

28 zł

37 Chicken Madras

28 zł

38 Chicken Jalfrezi

27 zł

39 Chicken Vinddoo

29 zł

40 Saag Murgh

28 zł

41 Kadhai Chicken

28 zł

Chicken cooked in an enticing creamy cashewnut
sauce with raisins
(Kawałki kurczaka w kremowym sosie z orzechów
nerkowca)

Chicken cooked in the classic south indian coconut
madras curry
(Kawałki kurczaka z cebulą, papryką i świeżym
ostrym, zielonym chilli)

Roasted pieces of chicken tempered with diced
onion and tomato with a tangy flavour
(Pieczone kawałki pikantnego kurczaka, z posiekaną
cebulą i pomidorem )

A goan delicacy, chicken cooked in a hot and
tangy sauce
Kurczak gotowany w ostro-kwaśnym sosie

Chicken cooked in a spinach sauce with freshly
ground spices
(Gotowany kurczak w szpinakowym sosie z
dodatkiem świeżych przypraw)

Chicken pieces tossed with fresh herbs and
flavourings cooked in a kadai
(Kawałki kurczaka gotowane w gęstym sosie
z cebulą, pomidorami i papryką)

Lamb Dishes - Dania Z Baraniny :

42 Kadhai Lamb

32 zł

43 Lamb Rogan Josh

31 zł

44 Saag Gosht

33 zł

45 Kheema Masala

34 zł

46 Lamb Koorma

34 zł

47 Lamb Vindaloo

33 zł

48 Madras Lamb Curry

34 zł

Lamb pieces tossed with fresh herbs and
flavourings, cooked in a kadhai
(Kawałki baraniny zapiekane w świeżych ziołach
i przyprawach gotowanych w a kadhai)

Lamb cubes cooked in a rich onion and tomato sauce
(Gotowana baranina pokrojona w kostke, z dodatkiem
ryżu i sosu cebulowo-pomidorowego)

Lamb cubes cooked in a spinach sauce with freshly
ground spices
(Gotowana baranina pokrojona w kostke, w sosie
szpinakowym z dodatkiem świeżych przypraw)

Minced lamb in chef’s special style
(Mielona baranina przygotowana według
specjalnego przepisu szefa kuchni)

A kashmiri dish cooked with diced lamb in rich
cashew sauce and dry fruits
(Kawałki Baraniny w kremowym sosie z
orzechów nerkowca)

Lamb cubes cooked in a tangy hot sauce, a
traditional goan dish
(Gotowana baranina pokrojona w kostke w ostrym
sosie)

Lamb cubes cooked in a rich coconut gravy in
madras style
(Gotowana baranina pokrojona w kostkę, z sosem
kokosowym)

Fish - Ryba :
49 Fish Curry

fish cooked with special indian spices

25 zł

(Gotowana ryba w specjalnych indyjskich przyprawach)

50 Kadhai Fish

26 zł

51 Madras Fish Curry

27 zł

52 Fish Vindaloo

27 zł

53 Prawn Curry

33 zł

54 Prawn Kadhai

34 zł

55 Madras Prawan Curry

35 zł

56 Prawn Vindoo

35 zł

Fish pieces tossed with fresh herbs and flavourings
cooked in a kadhai
(Kawałki ryby opiekane w świeżych przyprawach
gotowane w a kadhai)

Fish in the classic madras curry sauce
(Ryba w klasycznym sosie madras curry)

A goan dish fish cooked in a special hot sauce
(Ryba gotowana do perfekcji w specjalnym
ostrym sosie)

Prawn cooked in a curry sauce
(Krewetka gotowana w sosie curry)

Prawn cooked in kadhai style fresh herbs & spices
(Krewetka gotowana w stylu kadhai ze świeżymi
ziołami i przyprawami)

Prawn in the coconut madras curry sauce
(Krewetka gotowana w kokosowym sosie curry)

A goan dish, prawns cooked in a special hot sauce
(Krewetki gotowane w specjalnym ostrym sosie)

Rice - Ryż :
57 Sleamed Rice

8 zł

58 Saffron Rice

9 zł

59 Pualo Vegetable

10 zł

60 Peas Pualo

10 zł

Naturally Aromatic Basmati Rice
(Naturalny aromat ryżu basmati)

Fried Basmati rice with saffron and cardamom
(Smażony ryż Basmati z szafranem i kardamonem)

Basmati fried rice with vegetables and fresh herbs
(Smażony ryż basmati z warzywami i świeżymi
ziołami)

Basmati fried rice with peas and fresh herbs
(Smażony ryż basmati z groszkiem i świeżymi ziołami)

Biryani :
61 Vegetable Biryani

25 zł

62 Chicken Biryani

27 zł

63 Lamb Biryani

30 zł

64 Prawns Birayni

35 zł

Basmati fried rice with vegetables and fresh herbs
(Smażony ryż basmati z warzywami i świeżymi
ziołami)

Basmati fried rice with pieces chicken and fresh
aromatic herbs
(Ryż basmati gotowany na parze, na kościach
kurczaka z dodatkiem indyjskich ziół)

Fried Basmati rice with pieces of lamb and fresh
aromatic herbs
(Ryż basmati gotowany na parze z baraniną i
dodatkiem świeżych indyjskich ziół)

Fried Basmati rice with prawns and Indian
aromatic spices
(Ryż basmati gotowany na parze z krewetkami i
dodatkiem świeżych indyjskich ziół)

Indian Bread - Indyjski Chelb :
65 Tandoori Roti

6 zł

66 Laccha Paratha

7 zł

67 Pudina Paratha

7 zł

68 Aloo Paratha

9 zł

69 Plain Naan

7 zł

70 Butter Naan

8 zł

71 Chilly Garlic Naan

9 zł

72 Garlic Naan

9 zł

73 Paneer Kulcha

12 zł

74 Onion Kulcha

10 zł

75 Khemma Naan

13 zł

76 Kashmiri Naan

12 zł

An unleavened whole wheat bread
(Pełnoziarnisty chleb bez ziół)

Layered flat bread
(Kilkuwarstwowy chleb)

Whole weat bread with fresh mint
(Pełnoziarnisty chleb z dodatkiem świeżej mięty)

With flavoured potato stuffing
(Nadziewany ziemniaczanym farszem)

Indian flat bread baked in the tandoor
(Indyjski płaski chleb pieczony w tandoorze)

Butter Flat Bread
(Maślany płaski chleb)

Flat bread topped with flavoured garlic and chilly
(Płaski chleb posypany czosnkiem i ostrą papryczką chilly)

Flat bread topped with flavoured garlic
(Pieczywo roti z pieca tandoor z czosnkiem)

Stuffed with seasoned homemade collate cheese
(Nadziewany sezonowym domowym twarożkiem)

Soft onion bread
(Miękki chleb cebulowy)

Flat bread topped with flavoured lamb
(Placek z pszennej mąki z mieloną baraniną)

Special naan with nuts raisins
(Chlebek nadziewany mielonym białym
serem i rodzynkami)

Salads - Salatki :
77 Fresh Green Salad

10 zł

78 Masal Onion

6 zł

79 Sliced Onion

5 zł

80 Kachumber Salad

7 zł

Slected vegetable with green chilly & lemon
Wybrane warzywa z zieloną papryczką i cytryną

(Fresh red onion marineted with spices and
lime juice)
(Świeża czerwona cebula marynowana z
przyprawami i sokiem z cytryny)

Sliced onion with green chilly & lime
(Pokrojona cebula z papryczka chilli i limonką)

Sliced Indian Salad
(Pokrojona indyjska sałata)

For Kids - Dla dzieci :
81 Murg Makhanwalla with rich

18 zł

82 chicken korma with rice

18 zł

83 chicken nuggets & chips

12 zł

84 chips

6 zł

Roasted pieces of chicken cooked in a rich
buttery tomato sauce
(Kawałki kurczaka z pieca Tandoor w kremowym
sosie pomidorowym)

Chicken cooked in an enticing creamy cashewnut
sauce with raisins
(Kawałki kurczaka w kremowym sosie z orzechów
nerkowca i rodzynkami)

Nuggets & Frytki

Frytki

Desserts - Desery :
85 Gulab Jamun

10 zł

86 Mango Kulfi

12 zł

Milk balls in hot cardamom syrup
(Głęboko smażone ciasto podawane na gorąco
ze słodkim syropem)

(Mango or almond flavored ice cream)
(Lody O Smaku Mango Lub Migdatowym)

87 Pista Kulfi

(Ice Cream Pista)
(Lody O Smaku pistacji)

12 zł

Others - Dadatki :
88 Papad

2 zł

89 Chutny

2 zł

90 Chilly

1 zł

91 Jogurt

4 zł

92 Raita Cocumber

6 zł

93 Raita Mix Veg

6 zł

Crispy Indian lentil chips/spicy
(Chrupiące indyjskie chipsy z soczewicy
/przyprawione na ostro)

Sauce Corianders Tamarind
(Sos corianders tamarind)

Green Chilly Peppers 2 Pcs
(Kawałki zielonej papryczki chilli)

Plain Jogurt
(Naturalny jogurt)

Yogurt with cucumber, and Indian spices
(Jogurt z ogórkiem i przyprawami indyjskimi)

Yogurt with a mix of vegetables
(Jogurt z mieszanką warzyw)

Lunch Menu :

Monday to Thursday
Od poniedziałku do czwartku
(12.00 - 15.00)

94 Butter Chicken

25 zł

95 Chicken Curry

25 zł

96 Madras Chicken

25 zł

97 Chicken Tikka Masala

25 zł

98 PANEER TIKKA MASALA

25 zł

99 Palak Paneer

25 zł

100 Daal Maharani

25 zł

Rice / Plain roti / Plain naan
(Ryż / Placuszek roti / Chlebek naan)
Salad - Sałatka
Potatoes - Ziemniaki
Rice / Plain roti / Plain naan
(Ryż / Placuszek roti / Chlebek naan)
Salad - Sałatka
Potatoes - Ziemniaki
Rice / Plain roti / Plain naan
(Ryż / Placuszek roti / Chlebek naan)
Salad - Sałatka
Potatoes - Ziemniaki
Rice / Plain roti / Plain naan
(Ryż / Placuszek roti / Chlebek naan)
Salad - Sałatka
Potatoes - Ziemniaki
Rice / Plain roti / Plain naan
(Ryż / Placuszek roti / Chlebek naan)
Salad - Sałatka
Potatoes - Ziemniaki
Rice / Plain roti / Plain naan
(Ryż / Placuszek roti / Chlebek naan)
Salad - Sałatka
Potatoes - Ziemniaki
Rice / Plain roti / Plain naan
(Ryż / Placuszek roti / Chlebek naan)
Salad - Sałatka
Potatoes - Ziemniaki

Indian Drinks - Napoje indyjskie :
1

Mango Lassi

10 zł

Ckoktail na melko i jogurt o smaku

Soft Drinks :
2
3
4
5
6
7

Coca Cola
Coca Cola Zero
Sprite
Fanta
Tonic Kinley
Mineral Water

5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł

Hot Drinks :
9

Tea

8 zł

Indyjska herbata

10 Chai Masala

8 zł

Espresso
Cappuccino
Kawa black
Cafe Latte

8 zł
8 zł
8 zł
8 zł

Indyjska herbata

11
12
13
14

