Shuruaat
ALKURUOAT

Chat Pati Tokri £3.95
kaksi rapeaa poppadom-leipää, mausteisia sipuleita,
mango chutneya & sekapikkelsiä

Pakora
klassinen intialainen alkupala, joka sisältää herkullisen
dippikastikkeen ja seuraavia dipattavia:
VIHANNEKSIA

£3.95 HAGGIS £4.25 KANAA £4.75 SIPULIBHAJI £3.95
Jodhpuri Samosa £3.95

intialainen pasteija, jonka täytteenä on
mausteisia vihanneksia, raikas minttudippi

Machi Amritsari £4.75

hennosti maustettu, friteerattu kalafilee
pitsinohuessa taikinakuoressa

Tandoori Aloo £3.95

hiilloksella kypsennetyt perunat, täytteenä
voimakasaromisia Punjabin yrttejä

Chicken Tikka £4.75

saviuunissa meheväksi kypsennett
yä marinoitua kanaa

Hara Bhara Kebab £3.95

kuohkeat intialaiset kasvispihvit perunoista ja
vihanneksista, friteerattu kullankeltaisiksi

Tandoori Salmon £4.95

eksoottisissa Punjabin yrteissä pyöritellyt
lohifileet, kypsennetty tandooriuunissa

Chandhri Chilli Chicken £4.75

pikantissa hapanimeläkastikkeessa
marinoituja kanan rintafileesuikaleita,
paistettu kullankeltaisiksi

Tandoori King Prawn £5.95

tandoori-jättikatkaravut ja lohitäyte, paistettu saviuunissa

Batakh Achari £4.95

achari-pikkelssissä marinoitua ankkaa, paistettu hiiliuunissa.
Lisukkeena hienostunut mangokastike


Khajuraho Sensual Selection
valikoima edellä mainittuja alkupaloja, liha- tai kasvisvaihtoehto
£5.95 (yhdelle hengelle) £11.95 (kahdelle hengelle)

India De Swaad Khanne
INTIAN MAUT
Chicken Tikka Masala £10.95

marinoitua kanaa, paistettu
mausteisessa inkivääri, valkosipuli,
pippuri- ja sipuliseoksessa

Bakra Rogan Josh £10.95

tomaatti, paprika- ja mausteseoksessa
haudutettua lammasta

Lamb Jalandhri £11.50

mureaa lammasta miedon mausteisessa inkivääri-, valkosipuli- ja
pippurikastikkeessa, koristeena tuoretta korianteria

Chicken Tikka Chasni £10.95

grillattua kanaa herkullisen kermaisessa kastikkeessa, kevyesti hapanimelä

Murgh Jalfrezi £10.95

mausteista suikaloitua kanaa, herkullista chiliä ja chilipalkoja

Chicken Korma £9.95

paistettua kanaa runsaan kermaisessa kastikkeessa

Karahi Bhoona £10.95

karahissa haudutettua kanaa tai lammasta täyteläisessä
garam masala -kastikkeessa, sipulia ja paprikaa

Lamb Malaidar £10.95

lammasta, pinaattimuhennosta ja vihreitä chilipippureita,
haudutettu inkivääri, valkosipulitarkassa, sävynä tuoretta kermaa

Traditional Bhoona £9.95

asiakkaan valinnan mukaan kanaa tai lammasta maukkaassa
kastikkeessa, lisänä inkivääriä ja valkosipulia

Murgh Makhanwala £11.50
sarviapilalla maustetussa tomaatti-voikastikkeessa
varovasti haudutettua tandoori-kananrintaa



Tandoor ke Angaare Se

herkuttele tandooriuunista suoraan pöytään kannetuilla maukkailla aterioilla, lisänä riisiä,
tuoretta salaattia ja keittiömestarimme maukkaita kastikkeita
Chicken Tikka £14.95

marinoitua kanaa, joka on
kypsennetty hiilillä tandooriuunissa

Kebabi Khazana £16.95

suussa sulava yhdistelmä grillattua kanaa,
lammasta, jättikatkarapuja, lampaankyljyksiä
ja kebabvartaita

Shashlik £15.95

vartaassa herkulliseksi grillattua kanaa,
sipuleita, paprikaa ja tomaatteja

Tandoori Jhinga £16.95

kevyesti maustettuja Tyynenmeren
jättikatkarapuja, grillattu suussa sulaviksi

Alueellisia Erikoisuuksia

paikallisia erikoisuuksia eri puolilta Intiaa... curry-kulinaristien suosikit
Chuza tak-a-tak £11.95 (Punjab)

kanaa, sipulia ja paprikaa suikaleina

Machli Malabari £12.95(Goa)

paistettua merikrottia sopivan mausteisessa
kastikkeessa, säväys kookosta

Garlic Chilli Chicken £10.95 (Etelä-Intia)

täyteläisessä valkosipulitarkassa haudutettua
kanaa, vihreitä chilipippureita

Nilgiri Gosht £12.95(Tamil Nadu)

pinaatti-/korianterimuhennoksessa haudutettua
lammasta, garam masalaa

Dum Ghosht Biryani £13.50 (Hyderabad)

basmatiriisin kanssa haudutettua lammasta, tuoksuvia mausteita,
kardemummaa, sahramia, sarviapilaa ja korianteria

Saag Gosht £12.95 (Punjab)

mureaksi haudutettua lammasta, tuoretta pinaattia ja sinapinlehtiä

King Prawn Chettinad £12.50 (Etelä-Intia)

pikantissa pippurikastikkeessa kypsennettyä kanaa, vihreitä chilipippureita

Nalli Wala Gosht £13.95 (Lucknow)

täyteläisessä kastikkeessa haudutettu lampaanviulu,
mausteena tuoksuvia yrttejä, keoraa ja sahramia

Bakra Bhindi £11.95 (Haryana)

lammas-musallum ja okranpalkoja kokin salaisessa mausteseoksessa



Worldwide Fusion Dishes
maailmaa kiertäneet intialaiset kokkimme ovat yhdistäneet näissä
annoksissa idän ja lännen keittiöiden makuja. Jokaiseen annokseen kuuluu lisukkeita.

Kama Sutra Tawa Machi £14.95

Chicken Masala Dosa £13.95

limettimehussa marinoitua
meribassia, höystetty intialaisilla yrteillä
ja mausteilla ja paistettu tawa-pannulla

intialainen riisi-/linssiohukainen,
täytteenä mausteista kanaa

Lucknowi Murgh £14.95

Zyakedar Hiran £14.95

miedossa, kermaisessa pasandakastikkeessa kypsennettyä kananrintaa,
lisukkeena roomankuminalla
maustettua riisiä

masala-tyyppisessä maustekastikkeessa
kypsennetty riistacurry, lisukkeena
roomankuminalla maustettua riisiä ja perunaa



Subzi Mandi Se
Intian rehevien kauppapuutarhojen innoittamia kasvisruokia... tilattavissa myös lisukkeena £4.95
Kadhai Paneer £8.95
täyteläisessä bhoonakastikkeessa
haudutettua cottage cheese-juustoa,
sipuleita ja paprikaa

Kurkuri Bhindi £8.45

tuoreita okranpalkoja ja sipuleita
sopivan mausteisessa kastikkeessa

BombayAloo £8.15

varhaisperunoita keittiömestarin
pikantissa tomaattikastikkeessa

Aloo Baigan ki Bahar £8.25

perunoita & munakoisoa tuoksuvassa
currykastikkeessa

Pind de Choley £8.45

tamarind- ja punjabimausteseoksessa
kypsennettyjä kikherneitä

Masala Dosa £12.95

intialainen riisiohukainen, täytteenä
mausteisia perunoita ja sipuleita

Daal Tarka Marke £7.95

keltaisia linssejä, jotka on kypsennetty
kuminansiemen-hingseoksessa

Thali
Jaa ystävien kanssa thaliateria, joka sisältää useita intialaisia pikkuaterioita!
Chat Pati Tokri
kaksi rapeaa poppadom-leipää, mausteisia sipuleita,
mango chutneya & sekapikkelsiä

Khajuraho Sensual Selection
KAKSI liharuokaa ja YKSI kasvisruoka valinnan mukaan
(lisukkeena riisiä ja uunituoretta naanleipää)

Gulab Jamin tai Mango Kulfi
£22.95 per ruokailija
(vähintään kahdelle)

Roti te Chawal
LISUKKEET

naanleipä £2.85
valkosipuli-naan £3.05
peshwari naan £3.05
Jauheliha-naan £3.25
paratha £2.65
tandoori leipä £1.65
missi leipä £1.95
mausteiset sipulit £1.35

poppadomleivät £0.95
pilafriisi £2.30
keitetty riisi £2.10
maustettua riisia 2.35
sekapikkelsi £1.35
ranskalaiset perunat £2.65
mango chutney £1.50
raita £1.50



Eurooppalainen Keittiö
10oz Sirloin Steak £13.95

marinoitu & toiveen mukaan grillattu ulkofileepihvi,
sieniä, sipuleita, tomaatteja & lohkoperunoita

Grilled Peppered Chicken £12.95

kanaa kermaisessa pippurikastikkeessa,
tuoreita vihanneksia

Golden Haddock £11.95

kullankeltaiseksi paistettu koljafilee,
ranskalaiset perunat & rapea salaatti

Kama Sutra
Tarkoittaa sananmukaisesti rakkauden viisauksia,
rakkauden ja nautintojen tiedettä.
Sana ei viittaa pelkästään eroottisiin nautintoih
in vaan käsittää kaikki aistinautinnot. Aromintäyteiset ruoat,
miellyttävä musiikki, sensuellit tuoksut ja lämmin
tunnelma – kama on kaikkea tätä...
meillä pääset hellimään kaikkia aistejasi...
tervetuloa

