
Witamy w klimatycznym zakątku wspaniałej kuchni indyjskiej. Masala King zauroczy Cię autentycznym 
smakiem dań, którymi szczycą się Indie. Świeże składniki, oryginalne indyjskie przyprawy oraz kunszt 

naszych kucharzy pozwoli Ci zakochać się w kuchni Dalekiego Wschodu. Jej oryginalność 
i aromatyczne połączenia opanowały cały świat. Przygotuj się na zapierające dech w piersiach zapachy, 

które podkręcą Twój apetyt oraz doznania smakowe, które wywołają chęć sięgnięcia po więcej.

www.restauracjamasalaking.pl
ul. Pułaskiego 55, 05-510 Konstancin-Jeziorna

fb.com/RestauracjaMasalaKing



1. Vegetable soup           14 zł
Zupa warzywna / Vegetable soup

2. Dal soup            15 zł
Zupa z soczewicy z mieszanką warzyw / Lentil soup with vegetables

3. Tomato soup           15 zł
Zupa ze świeżych pomidorów z przyprawami indyjskimi / Tomato soup with indian spices

4. Hot and Sour soup (Veg / Chicken / Prawns)                15 / 16 / 20 zł 
Ostro-kwaśna zupa z chilli z warzywami/kurczakiem/krewetkami / Hot and sour chilli soup with vegetables 
or chicken or prawns

5. Mushroom Palak Soup          15 zł
Zupa szpinakowa z grzybami / Spinach soup with mushrooms 
6. Chicken Soup           17 zł
Zupa z kurczaka po indyjsku / Indian chicken soup 

7. Mutton soup           18 zł
Zupa z baraniną / Lamb Soup

8. Prawn soup            20 zł
Zupa z krewetkami po indyjsku / Indian prawn soup

9. Paneer Tikka Salad          21 zł
Grillowany biały ser indyjski ze świeżymi warzywami/ Grilled indian white cheese with fresh vegetables

10. Chicken Tikka Salad          23 zł
Grillowany kurczak ze świeżymi warzywami / Grilled chicken with fresh vegetables

11. Prawn Tikka Salad          27 zł
Grillowane krewetki ze świeżymi warzywami / Grilled prawns with fresh vegetables

12. Green Salad            14 zł
Sałatka ze świeżych warzyw  / Fresh green vegetables salad

Zupy / Soups

Sałatki / Salads

ŚREDNIO OSTRENA SŁODKO OSTRE BARDZO OSTRE Z PIECA TANDOOR

13. Papad              5 zł
Placki z soczewicy z pieca Tandoor  / Crispy lentil wafers from Tandoor oven

14. Samosa (2 szt.)                   16 / 20 / 22 zł 
Kruche pierożki nadziewane do wyboru: ziemniakami z groszkiem / kurczakiem / jagnięciną / 
Crispy puffs fried and stuffed with spicy potatoes and green peas / chicken / lamb

15. Paneer Pakora (6 szt.)          17 zł
Smażony i panierowany indyjski biały ser / Indian cottage cheese battered and deep fried

16. Harabhara Kebab           20 zł 
Smażone kotleciki warzywne z indyjskimi przyprawami / Fried vegetable cutlets with indian spices

17. Mix Vegetable Pakora (8 szt.)         16 zł
Smażone, panierowane kawałki warzyw / Vegetable mix battered and deep fried

18. Onion Bhajia (6 szt.)           18 zł
Panierowana cebula smażona w głębokim oleju / Onion slices batter and deep fried 

19. Ghobi 65            22 zł
Kawałki kalafiora panierowane w południowo-indyjskich przyprawach / Cauliflower battered and deep fried with indian spices

Przekąski / Snacks



20. Chilli Paneer           26 zł
Kawałki białego sera obtaczane w czosnku i chilli  / Indian cottage cheese tossed with garlic and chilli

21. Chicken Pakora (6 szt.)          26 zł
Smażone kawałki kurczaka panierowane w mące grochowej / Chunks of chicken breaded in gram glour and deep fried

22. Prawn Pakora (6 szt.)          28 zł
Smażone panierowane krewetki / Prawns batteres ad deep fried

23. Chilli Chicken            28 zł
Kawałki kurczaka obtaczane w czosnku i chilli / Chunks of chicken tossed with garluc and chilli

24. Chicken 65            28 zł
Smażone panierowane kawałki kurczaka w ostrym sosie pomidorowym / Golden fried chicken battered with spicy tomato sauce

25. Paneer Tikka (6 szt.)           26 zł
Kawałki indyjskiego białego sera marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach, grillowane w piecu Tandoor / Pieces of 
Indian cottage cheese marinated in yoghurt and indian spieces, roasted in clay oven

26. Chicken Tikka           28 zł
Kawałki kurczaka marynowane grillowane w piecu Tandoor / Marinated pieces of chicken, roasted in clay oven

27. Tandoori Chicken           30 zł 
Udka i piersi marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach, grillowane w piecu Tandoor / Leg and breasts of chicken marinated 
with curd and tandoori spices, roasted in clay oven

28. Garlic Chicken Tikka          30 zł
Kawałki kurczaka marynowane w czosnku, grillowane w piecu Tandoor / Chicken pieces marinated with garlic, roasted in clay oven

29. Murgh Malai Kebab          30 zł
Kawałki sera marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach, grillowane w piecu Tandoor / Chicken pieces marinated in sour 
cream and cheese, roasted in clay oven

30. Chicken Hariyali Tikka          29 zł 
Kawałki kurczaka marynowane w świeżych ziołach, grillowane w piecu Tandoor / Chicken pieces marinated in fresh herbs, 
roasted in clay oven 

31. Chicken Lollipop           24 zł
Skrzydełka kurczaka panierowane w indyjskich przyprawach / Chicken wings battered in indian spieces 

32. Tandoori Prawns            35 zł
Krewetki marynowane z czosnkiem, serem i indyjskimi przyprawami, grillowane w piecu Tandoor   / Prawns marinated 
with garlic, cheese and indian spices, roasted in clay oven

33. Fish Tikka             30 zł
Kawałki ryby marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach, grillowana w piecu Tandoor / Fish pieces marinated 
in yoghurt and indian spieces, roasted in clay oven

34. Lamb Garlic Tikka          37 zł
Kawałki jagnięciny marynowane w jogurcie z czosnkiem, cebulą i indyjskimi przyprawami, grillowane w piecu Tandoor / 
Pieces of lamb marinated with yoghurt, garlic, onion and indian spices, roasted in clay oven 

35. Lamb Tikka           35 zł
Kawałki jagnięciny marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach, grillowane w piecy Tandoor / Pieces of lamb marinated 
with yoghurt and indian spices, roasted in clay oven 

36. Garlic Prawns Tikka          36 zł
Krewetki marynowane w jogurcie z czosnkiem, orzeszkami i indyjskimi przyprawami, grillowane w piecu Tandoor / Prawns 
marinated with yogurt, garlic, nuts and indian spices, roasted in clay oven 

Przekąski z pieca Tandoor / Snacks from clay oven

ŚREDNIO OSTRENA SŁODKO OSTRE BARDZO OSTRE Z PIECA TANDOOR

Przekąski / Snacks



37. Dal Makhni           26 zł
Czarna soczewica gotowana w maśle i pomidorach / Black lentils cooked with tomato and butter sauce

38. Dal Tadka            25 zł
Żółta i czerwona soczewica gotowane z indyjskimi przyprawami / Yellow and red lentils cooked with indian spices 

39. Palak Paneer            29 zł
Kawałki białego sera gotowane ze szpinakiem i indyjskimi przyprawami / Indian cottage cheese pieces cooked with spinach 
and indian spices

40. Paneer Tikka Butter Masala         29 zł
Kawałki białego grillowanego sera gotowane w maśle, pomidorach i indyjskich przyprawach  / Grilled indian cottage cheese 
pieces cooked with butter, tomatoes and indian spices

41. Methi Paneer           29 zł
Kawałki białego sera gotowane w sosie z kozieradki / Indian cottage cheese pieces cooked in fenugreek sauce

42. Kadai Paneer           30 zł
Kawałki białego sera gotowane z pomidorami,cebulą i papryką / Indian cottage cheese pieces cooked with tomatoes, 
onion and pepper

43. Matar Paneer           29 zł 
Kawałki białego sera gotowane z zielonym groszkiem w sosie pomidorowym / Indian cottage cheese pieces cooked 
with green peas in tomato sauce

44. Paneer Jalfrezi           29 zł
Kawałki białego sera gotowane z papryką i cebulą w indyjskich przyprawach / Indian cottage cheese pices cooked 
with pepper and onion with indian spices

45. Paneer Makhni           29 zł
Kawałki białego indyjskiego sera w sosie pomidorowo- maślanym / Indian cottage cheese  pieces in tomato and butter sauce

46. Vegetable Madras          27 zł
Kawałki warzyw gotowane z  papryką, cebulą i ostrym zielonym chilli / Vegetables pieces cooked with pepper, onion 
and spicy green chilli

47. Veg / Paneer Korma              28 / 30 zł 
Kawałki warzyw lub białego sera gotowane w sosie śmietanowym z nerkowcami / Vegetables / Indian cottage cheese pieces 
cooked in heavy cream with cashews

48. Vegetable Curry           26 zł 
Kawałki warzyw w sosie curry / Vegetable pieces in curry sauce

49. Chana Masala           26 zł 
Cieciorka z ziemniaki gotowane z indyjskimi przyprawami w sosie pomidorowym / Chickpeas and potatoes with indian 
spices cooked in tomato sauce

50. Aloo Bhindi           25 zł
Ziemniaki i okra gotowane w indyjskich przyprawach z wiórkami kokosowymi  / Tomatoes and okra cooked with indian 
spices and coconut shrims

51. Bhindi Masala           28 zł 
Okra gotowana w sosie pomidorowym / Okra cooked with tomatoes sauce

52. Aloo Ghobi           26 zł
Ziemniaki z kalafiorem gotowane w indyjskich przyprawach / Potatoes and cauliflower cooked with indian spices 

53. Aloo Masala           25 zł
Ziemniaki gotowane w indyjskich przyprawach w sosie pomidorowym / Potatoes cooked with indian spices in tomato sauce

54. Dahiwala Baingan          29 zł
Kawałki bakłażana w sosie jogurtowo-kokosowym / Eggplant pieces in yoghurt and coconut sauce

55. Aloo Baingan           28 zł
Bakłażan gotowany z ziemniakami w indyjskich przyprawach / Eggplant cooked with potatoes and indian spices

56. Paneer do Piyaza           29 zł
Kawałki białego sera gotowane w sosie cebulowo-orzechowym / Chunks of cottage cheese cooked with onion cashew sauce

Dania wegetariańskie / Vegetarian dishes

ŚREDNIO OSTRENA SŁODKO OSTRE BARDZO OSTRE Z PIECA TANDOOR



58. Butter Chicken           31 zł
Kawałki kurczaka w sosie pomidorowo - maślanym / Chicken pieces in tomato and butter sauce 

59. Chicken Korma           32 zł
Kawałki kurczaka w sosie śmietanowym z nerkowcami / Chicken pieces in heavy cream sauce with cashew nuts

60. Mango Chicken            31 zł 
Kawałki kurczaka w sosie z mango / Chicken pieces in mango sauce

61. Methi Chicken           30 zł
Kawałki kurczaka w sosie curry z liśćmi kozieradki / Chicken pieces in curry sauce with fenugreek leafs

62. Ginger Chicken Masala           28 zł 
Kawałki kurczaka gotowane z imbirem, cebulą i papryką w sosie pomidorowym / Chicken pieces cooked with ginger, 
onion and pepper in tomato sauce

63. Chicken Tikka Masala           31 zł
Kawałki grillowanego kurczaka gotowane w sosie cebulowo-pomidorowym / Grilled chicken pieces cooked 
in onion and tomato sauce

64. Chicken Jalfrezi            30 zł
Kawałki kurczaka gotowane z cebulą i papryką w sosie pomidorowym / Chicken pieces cooked with onion 
and pepper in tomato sauce

65. Chicken Do Piyaza          31 zł 
Kawałki kurczaka gotowane w sosie cebulowo - orzechowym / Chicken pieces cooked in onion and cashew nuts sauce

66. Chicken Hayderabadi            30 zł
Kawałki kurczaka gotowane w świeżych ziołach / Chicken pieces cooked with fresh herbs

67. Chicken Palak           30 zł
Kawałki kurczaka gotowane w szpinakowym sosie curry / Chicken pieces cooked in spinach curry sauce

68. Kadai Chicken           32 zł
Kawałki kurczaka gotowane z warzywami w sosie curry / Chicken pieces cooked with vegetables in curry sauce

69. Balti Chicken           31 zł
Kawałki kurczaka gotowane w sosie pomidorowo- paprykowym / Chicken pieces cooked in tomato and pepper sauce

70. Chicken Madras           31 zł
Kawałki kurczaka gotowane z  papryką, cebulą i ostrym zielonym chilli / Chicken pieces cooked with pepper, 
onion and spicy green chilli

71. Chicken Vindaloo           31 zł 
Kawałki kurczaka gotowane w ostro-kwaśnym sosie / Chicken pieces cooked in hot and sour sauce

72. Chicken Curry           29 zł 
Kawałki kurczaka w sosie curry / Chicken pieces in curry sauce

73. Garlic Chicken Masala          31 zł
Kawałki kurczaka gotowane z czosnkiem i indyjskimi przyprawami / Pieces od chicken cooked with garlic and indian spices

74. Chicken and Mix Vegetable         30 zł
Kawałki kurczaka i mieszanka warzyw w sosie curry / Pieces of chicken with vegetable mix cooked in curry sauce

75. Chicken Special Masala King         34 zł
Kawałki kurczaka gotowane w specjalnej mieszance przypraw / Chicken pieces cooked with special mix of spices

76. Chana Murgh           31 zł
Kawałki kurczaka i ciecorka  gotowane z indyjskimi przyprawami w sosie pomidorowym / Chickpeas and chicken with indian 
spices cooked in tomato sauce

57. Mushroom Matar           29 zł 
Pieczarki gotowane z zielonym groszkiem w sosie pomidorowym / Mushrooms cooked with green peas in tomato sauce

Dania z kurczaka / Chicken dishes
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77. Duck Curry           35 zł
Kawałki kaczki w sosie curry / Pieces of lamb in curry sauce

78. Duck Jalfrezi           35 zł
Kawałki kaczki z papryką i cebulą w indyjskich przyprawach / Pieces of duck with pepper and onion in indian spices

79. Duck Special Masala King         37 zł
Kawałki kaczki gotowane w specjalnej mieszance przypraw / Duck pieces cooked with special mix of spices

80. Duck Palak           33 zł
Kawałki kaczki gotowane ze szpinakiem w indyjskich przyprawach / Pieces of duck cooked with spinach and indian spices

81. Duck Kadai           35 zł
Kawałki kaczki z papryką i cebulą w sosie curry / Pieces of duck cookes with pepper and onion in curry sauce

82. Garlic Duck Masala          34 zł
Kawałki kaczki w indyjskich przyprawach w sosie pomidorowym / Pieces of duck in tomato sauce with indian spices 

83. Duck Rogan Josh           38 zł
Kawałki kaczki gotowane w sosie cebulowym z indyjskimi przyprawami  / Duck pieces cooked in onion sauce with indian spices

84. Duck Vindaloo           40 zł
Kawałki kaczki gotowane w bardzo ostrym kwaśnym sosie / Pieces of duck cooked with indian hot spicy-sour sauce

85. Duck Madras           38 zł
Kawałki kaczki z cebulą, papryką i świeżym ostrym zielonym chilli / Pieces of duck cooked with onion, pepper and fresh hot green chilli

86. Duck and Mix Vegetables         35 zł
Kawałki kaczki i mieszanka warzyw w sosie curry / Pieces of duck with vegetable mix cooked in curry sauce

87. Duck do Piyaza           38 zł
Kawałki kaczki gotowane w sosie cebulowo-orzechowym / Duck pieces cooked in onion and cashew nuts sauce

88. Mutton Curry           35 zł
Kawałki jagnięciny w sosie curry / Chunks of lamb in curry sauce

89. Mutton Korma           36 zł
Kawałki jagnięciny w sosie śmietanowo-orzechowym / Chunks of lamb cokked with creamy cashew nuts sauce

90. Mutton Palak           36 zł
Kawałki jagnięciny gotowane ze szpinakiem w indyjskich przyprawach / Chunks of lamb cooked with spinach and indian spices

91. Mutton Vindaloo           36 zł
Kawałki jagnięciny gotowane w bardzo ostrym kwaśnym sosie / Chunks of lamb cooked with indian hot spicy-sour sauce

92. Mutton Kadai            37 zł
Kawałki jagnięciny z papryką i cebulą w sosie curry / Chunks of lamb cookes with pepper and onion in curry sauce

93. Mutton and Mix Vegetable         36 zł
Kawałki jagnięciny z mieszanką warzyw w sosie curry / Chunks of lamb with vegetable mix in curry sauce

94. Balti Mutton           36 zł
Kawałki jagnięciny w sosie pomidorowo-paprykowym / Chunks of lamb cooken with pepper and tomato sauce

95. Mutton Madras            36 zł
Kawałki jagnięciny z cebulą, papryką i świeżym ostrym zielonym chilli / Pieces of lamb cooked with onion, 
pepper and fresh hot green chilli

96. Mutton Do Piyaza           36 zł
Kawałki jagnięciny gotowane w sosie cebulowym / Pieces of lamb cooken with onion sauce

97. Ginger Mutton Masala          36 zł
Kawałki jagnięciny gotowane ze świeżym imbirem w indyjskich przyprawach / Pieces of lamb cooked with fresh 
ginger and indian spices

Dania z kaczki / Duck dishes

Dania z jagnięciny / Lamb dishes
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98. Mutoon Jalfrezi           37 zł
Kawałki jagnięciny z papryką i cebulą w indyjskich przyprawach / Pieces of lamb with pepper and onion in indian spices

99. Mutton Tikka Masala           38 zł
Kawałki grillowanej jagnięciny w sosie cebulowo-pomidorowym Grilled pieces of lamb with tomato onion sauce

100. Mutton Chilli Garlic Masala         38 zł
Kawałki jagnięciny gotowane z czosnkiem i chilli / Pieces of lamb cooked with garlic and chilli 

101. Mutton Butter Masala          38 zł
Kawałki jagnięciny w sosie pomidorowo-maślanym / Chunks of lamb in tomato butter sauce

102. Dal Gosht           38 zł 
Jagnięcina gotowana z soczewicą w sosie pomidorowym / Lamb cooked with lentils in tomato sauce 

103. Bhuna Gosht            38 zł
Jagnięcina gotowana z cebulą i indyjskimi przyprawami w sosie pomidorowym / Lamb pieces cooked with onion 
and indian spices in tomato sauce

104. Mutton Rogan Josh          36 zł
Kawałki jagnięciny gotowane w sosie cebulowym z indyjskimi przyprawami / Lamb pieces cooked in onion sauce with indian spices

105. Mutton Lal Massala          38 zł
Kawałki jagnięciny gotowane w czerwonym sosie curry / Lamb pieces cooked in red curry sauce

106. Mutton Keema Mattar          38 zł
Mielona jagnięcina i zielony groszek gotowane w sosie cebulowo-pomidorowym / Minced lamb with green peas in tomato onion sauce 

107. Chana Gosht           36 zł
Jagnięcina z cieciorką, cebulą i indyjskimi przyprawami w sosie pomidorowym / Lamb pieces with chickpeas, onion and indian 
spices in tomato sauce

108. Bhindi Gosht           36 zł
Jagnięcina z okrą,, cebulą i indyjskimi przyprawami w sosie pomidorowym / Lamb pieces with okra, onion and indian 
spices in tomato sauce

109. Garlic Mutton Masala          38 zł
Kawałki jagnięciny z czosnkiem w sosie pomidorowym / Chunks of lamb with garlic in tomato sauce.

Dania z jagnięciny / Lamb dishes

Ryby i owoce morza / Seafood dishes

ŚREDNIO OSTRENA SŁODKO OSTRE BARDZO OSTRE Z PIECA TANDOOR

110. Fish Curry           28 zł
Kawałki ryby w sosie curry / Fish pieces cooked in curry sauce 

111. Lasooni Macchi           26 zł
Kawałki ryby gotowane w ostrym sosie o smaku czosnku  / Fish pieces cooked in spicy garlic sauce

112. Fish Jalfrezi           33 zł
Ryba gotowana z cebulą, papryką i indyjskimi przyprawami / Fish cooked with onion, pepper and indian spices

113. Fish Ginger Masala          33 zł
Kawałki ryby gotowane ze świeżym imbirem i indyjskimi przyprawami / Pieces of fish cooked with fresh ginger and indian spices

114. Fish Garlic Masala          34 zł
Kawałki ryby gotowane z czosnkiem i indyjskimi przyprawami / Pieces of fish cooked with garlic and indian spices

115. Fish Methi           32 zł
Aromatyczne kawałki ryby z liśćmi kozieradki w sosie pomidorowym / Aromatic pieces of fish with fenugreek leafs in tomato sauce

116. Prawn Curry           34 zł 
Krewetki w sosie curry / Prawns cooked in curry sauce

117. Prawn Jalfrezi           36 zł
Krewetki gotowane z cebulą, papryką i indyjskimi przyprawami / Prawns cooked with onion, pepper and indian spices

118. Prawn Chili Garlic Masala         37 zł
Krewetki gotowane z czosnkiem i chilli / Prawns cooked with garlic and chilli 
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119. Vegetable Sizzler          37 zł
Kawałki warzyw marynowane w indyjskich przyprawach w sosie cebulowym, serwowane na gorącym półmisku / 
Indian cottage cheese marinated with indian spices in onion sauce, served on a sizzling platter

120. Chicken Sizzler           48 zł
Kawałki kurczaka marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach w sosie cebulowo-pomidorowym, serwowane 
na gorącym półmisku / Chicken pieces marinated in yogurt and indian spices in onion tomato sauce, served on a sizzling platter

121. Mutton Sizzler           55 zł 
Kawałki jagnięciny marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach w sosie cebulowo-pomidorowym, 
serwowane na gorącym półmisku / Lamb pieces marinated in yogurt and indian spices in onion tomato sauce, 
served on a sizzling platter

122. Prawn Sizzler           55 zł 
Krewetki marynowane w śmietanie i obtaczane w mące z soczewicy w sosie z nerkowców , serwowane na gorącym półmisku 
/ Prawns marinated with cream and battered of lentil flour in cashew nuts sauce, served on a sizzling hot platter

123. Paneer Tikka Sizzler          42 zł
Kawałki sera marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach w sosie cebulowym, serwowane na gorący półmisku / 
Cottage cheese pieces marinated with yogurt and indian spices in onion sauce, served on a sizzling hot platter 

Indian Sizzler 

Ryż / Rice

Ryż Pulao / Pulav Rice

ŚREDNIO OSTRENA SŁODKO OSTRE BARDZO OSTRE Z PIECA TANDOOR

124. Rice            10 zł
Gotowany ryż basmati / Plain basmati rice

125. Jeera Rice           12 zł
Ryż basmati smażony z kminkiem indyjskim / Basmati rice fried with indian kumin

126. Lemon Rice           12 zł
Ryż basmati smażony z kurkumą, gorczycą i świeżym sokiem z cytryny / Basmati rice fried with turmeric, mustard 
seeds and fresh lemon juice

127. Chicken Fried Rice          28 zł
Ryż basmati smażony z jajkiem i grillowanym kurczakiem / Basmati rice fried with egg and grilled chicken

128. Safron Pulao           11 zł
Ryż basmati barwiony szafranem / Basmati rice colored with saffron  

129. Methi Pulao           12 zł 
Ryż basmati smażony z liśćmi kozieradki / Basmati rice fried with fenugreek leafs

130. Matar Pulao           12 zł 
Ryż basmati smażony z zielonym groszkiem  / Basmati rice fried with green peas

131. Kashmiri Pulao           15 zł 
Ryż basmati smażony z suszonymi i świeżymi owocami / Basmati rice fried with dry and fresh fruits



132. Vegetable Biryani          30 zł
Ryż basmati z warzywami i przyprawami indyjskimi, podawany z raitą  / Basmati rice with vegetables cooked with indian spices, 
served with raita

133. Chicken Biryani           32 zł
Ryż basmati gotowany z kawałkami kurczaka z przyprawami indyjskimi, podawany z raitą / Basmati rice with chicken pieces 
cooked with indian spices, served with raita

134. Mutton Biryani           35 zł
Ryż basmati gotowany z kawałkami jagnięciny z przyprawami indyjskimi, podawany z raitą / Basmati rice with lamb pieces 
cooked with indian spices, served with raita

135. Prawn Biryani           38 zł
Ryż basmati gotowany z krewetkami z przyprawami indyjskimi, podawany z raitą / Basmati rice with prawns cooked with i
ndian spices, served with raita

Potrawy z ryżu / Biryani dishes

Pieczywo indyjskie / Indian breads
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136. Plain Naan           10 zł
Indyjski chleb z mąki pszennej, pieczony w piecy Tandoor / Wheaten flour bread, roasted in clay oven

137. Butter Naan           12 zł
Indyjski chleb z masłem, pieczony w piecu Tandoor  / Fresh baked indian bread with butter, roasted in clay oven

138. Garlic Naan           12 zł
Indyjski chleb z czosnkiem, pieczony w piecu Tandoor / Fresh baked indian bread with garlic, roasted clay oven

139. Tandoor Roti             9 zł
Indyjski chlebek pieczony w piecu Tandoor / Indian bread roasted in clay oven 

140. Methi Roti           10 zł
Indyjski chleb z liśćmi kozieradki, pieczony w piecu Tandoor / Fresh baked indian bread with fenugreek leafs, roasted 
in clay oven

141. Laccha Paratha           12 zł
Wielowarstwowy maślany indyjski chlebek / Multilayer butter bred

142. Aloo Paratha           12 zł
Indyjski chleb nadziewany ziemniakami i przyprawami, pieczony w piecu Tandoor  / Fresh baked indian bread stuffed 
with potatoes and spices, roasted in clay oven 

143. Chicken Keema Naan          16 zł 
Indyjski chleb nadziewany mielonym mięsem kurczaka, pieczony w piecu Tandoor  / Fresh baked indian bread stuffed 
with minced chicken, roasted in clay oven

144. Mutton Keema Naan          18 zł
Indyjski chleb nadziewany małymi kawałkami jagnięciny i przyprawami, pieczony w piecu Tandoor  / Fresh baked indian 
bread stuffed with lamb pieces and spices, roasted in clay oven

145. Paneer Naan            15 zł
Indyjski chleb nadziewany indyjskim serem i przyprawami, pieczony w piecu Tandoor / Fresh baked indian bread stuffed 
with indian white cheese and spices, roasted in clay oven

146. Kashmiri Naan           16 zł
Indyjski chleb nadziewany indyjskim białym serem i świeżymi owocami, pieczony w piecu Tandoor / Fresh baked indian 
bread stuffed with indian white cheese and fresh fruits, roasted in clay oven



147. Raita             10 zł
Jogurt z indyjskimi przyprawami oraz ogórkiem / pomidorem / cebulą  
Yogurt with indian spices and with cucumber / tomato / onion 

Dodatki / Side dishes

Deser / Sweets

Indyjskie gorące napoje / Indian Hot Drinks

Indyjskie zimne napoje / Indian Cold Drinks

ŚREDNIO OSTRENA SŁODKO OSTRE BARDZO OSTRE Z PIECA TANDOOR

148. Gulab Jamun           10 zł
Smażone kulki mleczne w słodkim syropie kardamonowym / Deepfried milk balls, soaked in sugar cardamon syrup

149. Gajar Ka Halva           12 zł
Chałwa mleczno marchewkowa / Carrot creamy halva

150. Mango Kulfi           12 zł
Lody o smaku mango / Mango ice creams

151. Badam Kulfi           12 zł
Lody o smaku migdałów / Almond icecreams

152. Masala Chai           10 zł
Herbata z mlekiem i indyjskimi przyprawami  / Indian tea with milk and indian spices

153. Masala Coffee            10 zł 
Kawa z mlekiem i indyjskimi przyprawami / Indian coffee with milk and spices

154. Mango Lassi           12 zł
Indyjski napój jogurtowy z mango  / Indian yoghurt drink with mango  

155. Sweet / Salty Lassi           10 zł 
Indyjski napój jogurtowy słodki lub słony  / Indian yoghurt drink sweet or salty

156. Ginger Lemon Drink          10 zł 
Napój cytrynowo-imbirowy  / Lemon and ginger drink

157. Mango Juice             10 zł 
Napój z mango  / Mango juice

158. Lychee Juice           10 zł 
Napój z liczi  / Lychee juice

159. Guava Juice           10 zł 
Napój z guawy  / Guava juice

160. Apple Juice           10 zł 
Napój z jabłek / Apple juice

161. Orange Juice           10 zł 
Napój z pomarańczy /  Orange Juice



Napoje / Soft Drinks 

Herbata / Tea

ŚREDNIO OSTRENA SŁODKO OSTRE BARDZO OSTRE Z PIECA TANDOOR

162. Pepsi – 200ml / 500 ml          5 / 8 zł 
163. Pepsi Light – 200ml / 500 ml         5 / 8 zł 
164. Mirinda – 200ml / 500 ml         5 / 8 zł 
165. 7 up – 200ml / 500 ml          5 / 8 zł 
166. Lipton Green Tea               8 zł
167. Woda gazowana  200 ml / 700 ml                   5 / 7 zł
168. Woda niegazowana 200 ml / 700 ml         5 / 7 zł

169. Czarna herbata             10 zł
170. Zielona herbata             10 zł

Menu dla dzieci / Kids menu

Paluszki z kurczaka z frytkami     20 zł
Chicken fingers with french fries

Paluszki rybne z frytkami      25 zł 
Fish fingers with french fries

Chrupiący kurczak w miodzie     22 zł 
Cripsy chicken in honey


