POLIEVKA

POLIEVKA

POLIEVKA

POLIEVKA

POLIEVKA

POLIEVKA

Fazuľová s koreňovou
zeleninou

Francúzska cibuľová

Zeleninová s ligurčekom

Hlivová na kyslo
s kokosovým mliekom

Hrášková s mrkvou
a ryžou

Brokolicový krém

PRÍLOHA

PRÍLOHA

PRÍLOHA

PRÍLOHA

PRÍLOHA

PRÍLOHA

Citrónová ryža

Tarhoňa s pórom

Pražená ryža s ananásom

Ryža s hráškom

Ryža s kukuricou

lepok, vajcia

sója, lepok

Kuskus s mrkvou
a petržlenom /lepok

OMÁČKY

OMÁČKY

OMÁČKY

OMÁČKY

OMÁČKY

OMÁČKY

Mung dal

Dal panchmel

Dal palak

Aam Ki Dal

Green dal

Red lentils dal

tradičná indická strukovinová
omáčka z mungo fazuliek

tradičná indická strukovinová
omáčka z piatich druhov
strukovín

tradičná indická strukovinová
omáčka so špenátom

tradičná indická stukovinová
omáčka z toor šošovice s kúskami
manga

tradičná indická strukovinová
omáčka zo zelených strukovín

tradičná indická strukovinová
omáčka z červenej šošovice

Aloo tamatar

Palak paneer

Cauliflower muttar tomatoes

víno

Kale cuketa beans muttar

kúsky karfiolu v indickej
paradajkovej omáčke so zeleným
hráškom

kel v omáčke s kúskami cukety
a fazuľkovým lúskom

Pumpkin lubia masala

Jhalfrezi paneer

biela fazuľka v tradičnej indickej
omáčke s tekvicou

indický domáci syr paneer
v omáčke z nadrobno nasekanej
zeleniny

Thai yellow baby corn
baby carrot curry

mlieko

thajské žlté curry s baby
kukuricou a baby mrkvou,
s kokosovým mliekom

Baby zemiaky so špenátom
a cesnakom
Corn beans poryial
dusená kukurica s fazuľovým
lúskom, indickým kroením
a strúhaným kokosom /horčica

KUSOVKY

Thai green curry
thajské zelené curry so zeleninou
a kokosovým mliekom

Zeleninový perkelt
s kokosovým mliekom
Chana dal sundal
cícer pečený s indickým korením
a kokosom

KUSOVKY

Cuketa do pyaza
kúsky cukety v indickej cibuľovej
omáčke

Kheema vegetable
miešaná zelenina s indickým
korením a sójou
sója

Okra caldin
okra v omáčke z domácej
kokosovej pasty

Hrachová omáčka
s hubami
Honey chilli potatoes
zemiaky pečené v indickom
korení s medom
med

KUSOVKY

Kadahi broccoli
brokolica v indickej paradajkovej
omáčke s kúskami papriky

Kadhi gujarati
indické zeleninové fašírky v
krémovej jogurtovej omáčke
mlieko, horčica

Thai red curry

kúsky zemiakov v paradajkovej
omáčke

Kadahi razma
červená fazuľa v tradičnej indickej
omáčke s kúskami papriky

Thai yellow curry
with pineapple

thajské žlté curry so zeleninou,
thajské červené curry so zeleninou
ananásom a kokosovým mliekom
a kokosovým mliekom
hríby

Omáčka s bielej fazule
s pórom

Batátová omáčka
s fazuľovým lúskom
Mix vegetable in Indian style

Salt & pepper baby corn
korenená baby kukurica

dusený mix zeleniny
v indickom korení

KUSOVKY

KUSOVKY

kúsky indického domáceho syra
paneer v omáčke so špenátom
mlieko

Gobi muttar
karfiol v indickej omáčke
so zeleným hráškom a indickým
korením

Vegetable subji
Mix zeleniny v indickej
paradajkovej omáčke

Okra caldin
okra v omáčke z domácej
kokosovej pasty

Mix vegetable
dusený mix zeleniny
v indickom korení
hríby

hríby

KUSOVKY

Methi naan

Poppy seeds naan

Original naan

Tandoori roti

Yellow naan

Original naan

tradičná indický ručne robený
chlieb so sénovkou gréckou

tradičný indický ručne robený
chlieb s makom

tradičný indický ručne
robený chlieb

tradičný indický ručne robený
chlieb s kurkumou

tradičný indický ručne
robený chlieb

lepok

lepok

lepok

tradičný indický ručne robený
celozrnný chlieb s korením
Tandoori masala

lepok

lepok

Chokha tikki

Cuketové placky

indické zemiakové fašírky

vajcia, lepok

Sliced pakora
kúsky zeleniny vysmážané
v cestíčku z cícerovej múky

Špenátová kocka
so zemiakmi a cesnakom
vajcia

Gobi pakora

lepok

kúsky karfiolu vysmážané
v cestíčku z cícerovej múky

Cuketové placky s cesnak.
dipom /vajcia, lepok, mlieko (dip)

