Welcome to Bombaj Masala
Indian Restaurant

Witamy w Restauracji Indyjskiej Bombaj Masala
INDIAN CHEF / SZEF KUCHNI : VIRENDRA SINGH

OPENING HOURS / GODZINY OTWARCIA : 10.00 - 22.00

Special Offers for Our Dear Guests
Oferty Specjalne dla Naszych Gości

Monday - Friday / Poniedziałek - Piątek
11.00 - 16.00

LUNCH – 25 zł
15.00 - 18.00

HAPPY HOURS
16.00 - 22.00

LOW PRICES ZONE / STREFA NISKICH CEN
Sunday / Niedziela
13.30 - 18.00
ANIMATION for Kids / ANIMACJE dla Dzieci
Dear Guests if you are happy about the food and service please don’t forget about tips for our staff.
For organized groups over 4 people we charge 10% service.
Drodzy Goście jeśli jesteście zadowoleni z jedzenia oraz obsługi nie zapomnijcie o napiwkach dla naszego personelu.
Dla grup powyżej 4 osób doliczamy 10% serwisu.

www.bombajmasala.pl

VEGETARIAN STARTERS / PRZEKĄSKI WEGETARIAŃSKIE
1.SAMOSA - 14 zł
Crispy dumplings stuffed with potatoes and green peas
Smażone pierogi nadziewane ziemniakami i groszkiem
2.ONION BHAJIA - 14 zł
Golden fried onions
Smażone cebulowe kulki
3.VEGETABLE TIKKI - 18 zł
Mixed vegetable cutlets
Kotleciki z mieszanych warzyw
4.BATATA VADA - 18 zł
Golden fried potatoes balls
Smażone kulki ziemniaczane
5.PAKORAS DELIGHT - 19 zł
Variety of vegetables battered and deep-fried
Kawałki warzyw w cieście z mąki grochowej

NON VEGETARIAN STARTERS / PRZEKĄSKI MIĘSNE
6.MUTTON SAMOSA - 18 zł
Crispy dumplings stuffed with lamb and potatoes
Smażone pierożki nadziewane jagnięciną i ziemniakami
7.CHICKEN 65 - 26 zł
Pieces of chicken in spicy dough with curry leaves
Kawałki kurczaka w ostrym cieście z liśćmi curry
8.CHICKEN LOLLIPOPS - 26 zł
Skinless chicken wings in spicy dough
Skrzydełka kurczaka w ostrym cieście
9.PRAWNS KOLIWADA - 40 zł
Shrimps fried in spicy dough
Krewetki smażone w ostrym cieście
10.JHINGA FRY - 40 zł
Shrimps fried on ghee butter with garlic, curry leaves, ginger and coriander
Krewetki smażone na maśle z czosnkiem, liśćmi curry, imbirem i kolendrą

spicy / ostry

mild / łagodny

vegan / wegańskie

VEGETARIAN STARTERS FROM TANDOOR /
PRZEKĄSKI WEGETARIAŃSKIE Z PIECA TANDOOR
11.SESAM SEEKH KEBAB - 18 zł
Minced vegetables kebab with sesame seed
Kebab z mielonych warzyw z sezamem
12.PANEER TIKKA - 22 zł
Home made cottage cheese marinated and grilled in tandoor
Świeży biały ser marynowany i pieczony w piecu tandoor
13.BEETROOT SEEKH KEBAB - 18 zł
Minced beetroot kebab
Kebab z buraków z indyjskimi przyprawami pieczony w piecu tandoor

NON VEGETARIAN STARTERS FROM TANDOOR /
PRZEKĄSKI MIĘSNE Z PIECA TANDOOR
14.MALAI KEBAB - 22 zł
Chicken breast marinated in cashewnut paste
Piersi z kurczaka marynowane w paście z orzechów nerkowca
15.CHICKEN TIKKA - 22 zł
Chunks of chicken legs marinated in Indian spices
Udka z kurczaka w ostrej jogurtowej marynacie
16.GOSHT SEEKH KEBAB - 30 zł
Minced mutton kebab
Kebab z mielonej jagnięciny pieczony w piecu tandoor
17.LASOONI PRAWNS - 40 zł
Roasted Tiger prawns marinated in garlic & herbs
Pieczone krewetki tygrysie marynowane w ziołach i czosnku

CHEF’S PLATTERS / PLATERY SZEFA KUCHNI
18.VEGETARIAN CHEFS PLATTER - 45 zł
Pakoras delight, paneer tikka, veg.Tikki, sesam seekh kebab, mushroom tikka
Półmisek wegetariańskich przekąsek
19.MEAT CHEFS PLATTER - 59 zł
Chicken tikka, malai kebab, gosht seekh kebab, mutton samosa, Lasooni prawns, fish tikka
Półmisek mięsnych przekąsek
20.MIX CHEFS PLATTER - 52 zł
Paneer tikka, veg.Tikki, pakoras, chicken tikka, malai kebab, gosht seekh
Półmisek wegetariańskich i mięsnych przekąsek

SALADS / SAŁATY
21.CHICKEN SALAD - 26 zł
Salad with roasted tandoori chicken breast
Sałata z piersią z kurczaka pieczoną w piecu tandoor
22.PRAWNS SALAD - 38 zł
Mix salad leaves with cucumber, mango and king prawns
Sałata z ogórkiem, mango i krewetkami królewskimi smażonymi w mleczku kokosowym

Tandoori Specialties
Specjalności z pieca tandoor

23.RESHMI PANEER TIKKA - 28 zł
Grilled cottage cheese, courgette and tomato served with coriander pesto
Grillowany biały ser paneer, cukinia i pomidor serwowane z kolendrowym pesto

24.GOSHT SEEKH PARATHA - 28 zł
Indian bread stuffed with minced lamb meat
Chlebek indyjski nadziewany mieloną jagnięciną

25. TANDOORI CHICKEN - 36 zł
Skinless chicken in spicy yoghurt marination roasted in clay oven served
with vegetable salad and raita
Kurczak w pikantnej jogurtowej marynacie pieczony w piecu glinianym
podawany z mieszaną sałatą i raitą

26.TANDOORI FISH SAMUDRA - 42 zł
Zander marinated in Indian spices roasted with lemon
and vegetables in clay oven served on tomato & ginger sauce
Sandacz marynowany w indyjskich przyprawach pieczony z cytryną i warzywami
w piecu glinianym serwowany na sosie pomidorowo-imbirowym

27.TANDOORI LAMB - 49 zł
Pieces of lamb marinated in Indian herbs roasted in clay oven served
with mint sauce and salad
Kawałki jagnięciny marynowane w indyjskich ziołach pieczone w piecu podawane
z sosem miętowym oraz sałatką

SOUPS / ZUPY
28.MULLIGATEWNY SHORBA - 11 zł
Creamy lentil soup with coconut milk
Kremowa zupa z soczewicy z mleczkiem kokosowym
29.PALAK SHORBA WITH VEG BALLS - 15 zł
Spinach creamy soup with vegetarian balls
Kremowa zupa szpinakowa z kulkami warzywnymi
30.MUTTON SHORBA - 17 zł
Soup with pieces of lamb and vegetables
Zupa z kawałkami jagnięciny i warzywami
31.SEA FOOD SHORBA - 19 zł
Spicy sea food soup
Pikantna zupa z owocami morza

SIZZLERS / DANIA NA GORĄCYM PÓŁMISKU
32.VEGETARIAN SIZZLER - 32 zł
Selected vegetables and paneer fried in Indian spices served on a hot platter
Indyjskie warzywa i ser paneer smażone i podawane na gorącym półmisku
33.CHICKEN TIKKA SIZZLER - 36 zł
Chicken tikka fried with vegetables served on hot platter
Kurczak z pieca tandoor z warzywami podawany na gorącym półmisku
34.MUTTON SIZZLER - 44 zł
Pieces of lamb fried with vegetables served on a hot platter
Kawałki jagnięciny smażone z warzywami podawane na gorącym półmisku
35.SEAFOOD SIZZLER - 44 zł
Tiger prawns and fish fried with vegetables served on a hot platter
Krewetki tygrysie oraz karmazyn z warzywami podawane na gorącym półmisku

* All main courses vegetarian & non-vegetarian are served with plain basmati rice or plain tandoori bread
* Wszystkie dania główne wegetariańskie oraz mięsne są serwowane z białym ryżem basmati lub chlebkiem
z pieca tandoor

VEGETARIAN CURRIES / DANIA WEGETARIAŃSKIE
36.YELLOW DAAL TARKA - 22 zł
Yellow lentils fried with tomato & chilli
Żółta soczewica smażona z pomidorami i chilli
37.DAAL MAKHANI - 24 zł
Black lentils cooked in tomato-butter gravy
Ciemna soczewica gotowana w sosie pomidorowo-nerkowcowym
38.PALAK PANEER - 28 zł
Chunks of cottage cheese in spinach sauce
Kawałki białego sera w sosie szpinakowym
39.PANEER MAKHANI - 28 zł
Chunks of cottage cheese from tandoor in butter tomato gravy
Kawałki białego sera z pieca tandoor w sosie pomidorowo-maślanym
40.PANEER TIKKA MASALA - 28 zł
Chunks of cottage cheese from tandoor in spicy tomato gravy
Kawałki białego sera z pieca tandoor w ostrym sosie pomidorowym
41.PANEER CHILLI / DANIE INDOCHIŃSKIE - 28 zł
Pieces of paneer fried with vegetables, chilli and soya sauce
Smażone kawałki sera paneer z warzywami, chilli i sosem sojowym
42.VEGETARIAN KOFTA CURRY - 26 zł
Vegetable cutlets in mild gravy
Pulpeciki z warzyw w sosie curry
43.VEGETABLES DEWANI HANDI - 28 zł
Fresh vegetables cooked in spinach-coconut sauce
Świeże warzywa duszone w szpinakowo-kokosowym sosie curry
44.VEGETARIAN KADAI - 28 zł
Paneer, courgette, pepper and chilli fried in Indian spices
Ser paneer, cukinia, papryka i chilli smażone w indyjskich przyprawach
45.VEGETABLES CHANA MASALA - 26 zł
Chickpeas, green beans & cauliflower fried with tomato-gravy
Ciecierzyca z warzywami smażone w aromatycznym pomidorowym sosie
46.ALOO GHOBI CHETTINAD - 26 zł
Cauliflower and potatoes in chettinad masala gravy
Kalafior i ziemniaki duszone w chettinad masala
47.BHINDI CORN MASALA - 26 zł
Pieces of okra fried with baby corn
Okra smażona z mini kukurydzą

CHICKEN DISHES / DANIA Z KURCZAKIEM
48.MURGH MAKHANI – BUTTER CHICKEN - 36 zł
Barbecued chicken in creamy tomato-cashewnut gravy
Kurczak z pieca tandoor w kremowym sosie pomidorowo-orzechowym
49.NAVRATAN CHICKEN KORMA - 34 zł
Chunks of chicken in delicate creamy almond sauce with dry fruits
Kawałki kurczaka w łagodnym sosie śmietanowo-migdałowym z suszonymi owocami
50.BOMBAJ MASALA CHICKEN - 34 zł
Chicken in coconut Indian gravy with curry leaves
Kurczak w sosie kokosowym z liśćmi curry
51.METHI CHICKEN - 34 zł
Barbecued chicken in methi gravy
Kurczak z pieca tandoor w sosie z kozieradką
52.BHINDI CHICKEN - 36 zł
Barbecued chicken with lady’s finger in creamy gravy
Kurczak z pieca tandoor z okrą w kremowym sosie curry
53.SABNAM CHICKEN - 36 zł
Barbecued chicken with mushrooms, green beans and madras chilli
Kurczak z pieca tandoor smażony z pieczarkami , zieloną fasolką i chilli madras
54.CHICKEN TIKKA MASALA - 34 zł
Barbecued chicken in spicy tomato gravy
Kurczak z pieca tandoor w ostrym sosie pomidorowym
55.CHICKEN VINDALOO - 34 zł
Chicken with potatoes in spicy masala gravy
Kurczak z ziemniakami w bardzo ostrym sosie masala

SOUTH INDIAN DISHES
56.NILGIRI CHICKEN - 36 zł
Chicken in sesam and spinach curry sauce
Kurczak w sosie szpinakowo-sezamowym
57.MURGH CHETTINAD - 36 zł
Chicken in traditional South Indian curry
Kurczak w tradycyjnym curry z południa Indii
58.CHICKEN MADRAS - 36 zł
Chicken in very spicy gravy from Madras
Kurczak w bardzo ostrym sosie curry z regionu Madras

* All main courses vegetarian & non-vegetarian are served with plain basmati rice or plain tandoori bread
* Wszystkie dania główne wegetariańskie oraz mięsne są serwowane z białym ryżem basmati lub chlebkiem
z pieca tandoor

LAMB CURRIES / DANIA Z JAGNIĘCINĄ
59.MUTTON GULZAR - 42 zł
Pieces of lamb in cashewnut-almond gravy
Kawałki jagnięciny w sosie nerkowcowo-migdałowym
60.MUTTON BOMBAJ MASALA - 44 zł
Speciality of restaurant-lamb in coconut gravy with curry leaves
Specjalność Restauracji-jagnięcina w sosie kokosowym z liśćmi curry
61.MUTTON MOLEE - 44 zł
Pieces of lamb in tomato-cashewnut gravy with coconut and vegetables
Kawałki jagnięciny w sosie pomidorowo-nerkowcowym z kokosem i warzywami
62.MUTTON DHANSAK - 44 zł
Lamb with pieces of eggplant in lentil curry sauce
Jagnięcina z kawałkami bakłażana w sosie curry z soczewicą
63.BHUNA GOSHT - 44 zł
Chunks of lamb fried in Indian spices
Kawałki jagnięciny smażone w indyjskich przyprawach
64.MUTTON HARA MASALA - 44 zł
Chunks of lamb in spinach coriander curry
Kawałki jagnięciny w szpinakowo kolendrowym sosie curry
65.MUTTON LAL MASALA - 42 zł
Chunks of lamb in very spicy curry sauce
Kawałki jagnięciny w bardzo ostrym sosie curry

* All main courses vegetarian & non-vegetarian are served with plain basmati rice or plain tandoori bread
* Wszystkie dania główne wegetariańskie oraz mięsne są serwowane z białym ryżem basmati lub chlebkiem
z pieca tandoor

FISH DISHES / DANIA RYBNE
66.LASOONI FISH - 36 zł
Fish in garlic-coconut gravy
Kawałki ryby w sosie czosnkowo-kokosowym
67.BOMBAJ MASALA FISH CURRY - 36 zł
Speciality of “Bombaj Masala”- fish in coconut sauce with curry leaves
Specjalność “Bombaj Masala”- ryba w sosie kokosowym z liśćmi curry
68.BENGALI FISH CURRY - 36 zł
Fish with potatoes and eggplant in a gravy from Bengal
Ryba z ziemniakami i bakłażanem w ostrym sosie curry z rejonu Bengal
69.MALVANI FISH CURRY - 36 zł
Fish in a very spicy gravy from Malvan
Ryba w bardzo ostrym sosie curry z rejonu Malvan

PRAWNS DISHES / DANIA Z KREWETKAMI
70.PRAWNS CHILLI - 44 zł
Shrimps fried with vegetables , chilli and soy sauce
Krewetki smażone z warzywami, chilli i sosem sojowym
71.BOMBAJ MASALA PRAWNS CURRY - 44 zł
“Bombaj Masala” prawns in coconut sauce with curry leaves
Krewetki w sosie kokosowym z liśćmi curry
72.TAWA FRIED PRAWNS - 44 zł
Shrimps fried with vegetables and chettinad masala
Krewetki smażone z warzywami i chettinad masala

* All main courses vegetarian & non-vegetarian are served with plain basmati rice or plain tandoori bread
* Wszystkie dania główne wegetariańskie oraz mięsne są serwowane z białym ryżem basmati lub chlebkiem
z pieca tandoor

DISHES WITH RICE / DANIA Z RYŻEM
73.MUTTON LUCKNOWI DUM BIRYANI - 44 zł
Basmati rice steamed with mutton and north Indian spices
Jagnięcina z północno-indyjskimi przyprawami duszona w ryżu
74.PRAWNS DUM BIRYANI - 44 zł
Basmati rice steamed with prawns
Krewetki tygrysie z indyjskimi przyprawami duszone w ryżu
75.CHICKEN HYDERABADI BIRYANI - 36 zł
Basmati rice steamed with chicken and south Indian spices
Kurczak duszony w ryżu na sposób południowo-indyjski
76.VEGETARIAN DUM BIRYANI - 32 zł
Basmati rice steamed with vegetables
Ryż basmati duszony z warzywami
*All biryanis are served with plain yoghurt
*Wszystkie biryani serwowane są z jogurtem naturalnym
77.VEGETABLE PULAO - 18 zł
Fried rice with vegetables
Ryż smażony z warzywami
78.MUTTER PULAO - 14 zł
Fried rice with green peas
Ryż smażony z zielonym groszkiem
79.PLAIN PULAO - 14 zł
Fried rice with spices
Ryż smażony z przyprawami
80.JEERA RICE - 14 zł
Fried rice with cumin seeds and Indian spices
Ryż smażony z ziarnami kminu
81.LEMON RICE - 14 zł
Fried rice with fresh lemon juice
Ryż smażony z kurkumą i świeżym sokiem cytrynowym
82.MINT RICE - 14 zł
Rice fried with fresh mint
Ryż smażony z miętą i przyprawami
83.PLAIN RICE - 8 zł
Steamed basmati rice
Gotowany ryż basmati

TANDOORI BREADS / CHLEBKI Z PIECA TANDOOR
84.PLAIN NAAN - 8 zł
Plain tandoori bread made from wheat flour
Indyjski chleb z białej mąki pieczony w piecu tandoor
85.BUTTER NAAN - 10 zł
Tandoori bread with butter
Indyjski chleb z pieca tandoor z masłem
86.LASOONI NAAN - 12 zł
Tandoori bread with garlic
Indyjski chleb z pieca tandoor z czosnkiem
87.MINT NAAN - 13 zł
Tandoori bread with mint
Indyjski chleb z pieca tandoor z miętą
88.PLAIN ROTI - 8 zł
Tandoori bread made of rye flour
Chlebek z pieca tandoor robiony z mąki żytniej
89.BUTTER ROTI - 10 zł
Tandoori bread made of rye flour with butter
Chlebek z pieca tandoor robiony z mąki żytniej z masłem
90.LASOONI ROTI - 12 zł
Tandoori bread made of rye flour with butter and garlic
Chlebek z pieca tandoor robiony z mąki żytniej z masłem i czosnkiem

91.ASSORTED BREAD BASKET - 20 zł
Basket of assorted Indian breads
Mieszanka wybranych chlebków indyjskich
92.ALOO PARATHA - 14 zł
Bread stuffed with mashed & spiced potatoes
Chlebek nadziewany pikantnymi duszonymi ziemniakami
93.PANEER PARATHA - 16 zł
Indian bread stuffed with mashed cottage cheese & spices
Chlebek nadziewany mielonym białym serem i przyprawami
94.PESHAWARI PARATHA - 16 zł
Indian bread stuffed with mashed cottage cheese & raisins
Chlebek nadziewany mielonym białym serem i rodzynkami
95.MASALA KULCHA - 16 zł
Indian bread stuffed with spicy potatoes & onion
Chlebek nadziewany pikantnymi ziemniakami i cebulą
96.LACCHA PARATHA - 13 zł
Double layer butter bread
Indyjski chleb podwójnie maślany

EXTRA / DODATKI
97.JEERA ALOO (SMALL PORTION / MAŁA PORCJA) - 12 zł
Potatoes fried with cumin seeds
Ziemniaki smażone z kminkiem
98.MIX VEGETABLE SALAD - 16 zł
Fresh vegetables salad with vinaigrette sauce
Sałata z mieszanych warzyw z sosem vinaigrette
99.VEGETABLE RAITA -10 zł
Yogurt mixed with fresh cut vegetables
Jogurt z siekanymi świeżymi warzywami
100.MIXED PICKLE - 5 zł
Mixed vegetables Indian pickles
Indyjskie pikle z mieszanych warzyw
101.MANGO CHUTNEY - 5 zł
Indian chutney made of mango
Indyjskie konfitury z mango z przyprawami
102.CHILLI – LEMON- ONION SLICES - 5 zł
Slices of fresh chilli, lemon and onion
Kawałki świeżego chilli, cytryny i cebuli

INDIAN SWEETS / INDYJSKIE SŁODKOŚCI
103.GULAB JAMUN - 10 zł
Deep fried mini donuts soaked in sweet cardamon sirup
Smażone mini pączki w słodkim syropie kardamonowym
104.PHIRNI - 10 zł
Semolina pudding
Deser z kaszki manny
105.RAS MALAI - 12 zł
Cheese balls in saffron sauce
Kulki serowe w sosie szafranowym
106.KULFI - 14 zł
Traditional Indian ice cream
Tradycyjne Indyjskie lody

Special Set Menu
NON VEGETARIAN / MIĘSNY

I MENU
for 2 person / dla 2 osób 139 zł
SAMOSA
Crispy dumplings stuffed with potatoes and green peas
Smażone pierogi nadziewane ziemniakami i groszkiem
MALAI KEBAB
Chicken breast marinated in cashewnut paste
Piersi z kurczaka marynowane w paście z orzechów nerkowca
CHICKEN LOLLIPOPS
Skinless chicken wings in spicy dough
Skrzydełka kurczaka w ostrym cieście
VEGETABLE RAITA
Yogurt mixed with fresh cut vegetables
Jogurt z siekanymi świeżymi warzywami

CHICKEN TIKKA MASALA
Barbecued chicken in spicy tomato gravy
Kurczak z pieca tandoor w ostrym sosie pomidorowym
MUTTON BOMBAJ MASALA
Speciality of restaurant-lamb in coconut gravy with curry leaves
Specjalność Restauracji-jagnięcina w sosie kokosowym z liśćmi curry
PLAIN RICE
Steamed basmati rice
Gotowany ryż basmati
TANDOORI BREAD BASKET
Basket of Indian breads
Chlebki indyjskie pieczone w piecu tandoor
DESSERT / DESER

Special Set Menu
VEGETARIAN / WEGETARIAŃSKI

II MENU
for 2 person / dla 2 osób 119 zł
PAKORAS DELIGHT
Variety of vegetables battered and deep-fried
Kawałki warzyw w cieście z mąki grochowej
SESAM SEEKH KEBAB
Minced vegetables kebab with sesame seeds
Kebab z mielonych warzyw z sezamem
VEGETABLE TIKKI
Mixed vegetable cutlets
Kotleciki z mieszanych warzyw
VEGETABLE RAITA
Yogurt mixed with fresh cut vegetables
Jogurt z siekanymi świeżymi warzywami

PALAK PANEER
Chunks of cottage cheese in spinach sauce
Kawałki białego sera w sosie szpinakowym
ALOO BHINDI BHAJI
Pieces of okra fried with potato in dry coconut sauce
Okra z ziemniakami smażona w indyjskich przyprawach z kokosem
PLAIN RICE
Steamed basmati rice
Gotowany ryż basmati
TANDOORI BREAD BASKET
Basket of Indian breads
Chlebki indyjskie pieczone w piecu tandoor
DESSERT / DESER

Special Set Menu
III MENU
for 4 person / dla 4 osób 249 zł
ONION BHAJIA
Golden fried onions
Smażone cebulowe kulki
PANEER TIKKA
Home made cottage cheese marinated and grilled in tandoor
Świeży biały ser marynowany i pieczony w piecu tandoor
MALAI KEBAB CHICKEN TIKKA
Chicken from tandoor in 2 marination: cashewnut paste & spicy yoghurt
Kurczak z pieca tandoor marynowany w paście z orzechów nerkowca oraz
ostrej paście jogurtowej
PRAWNS KOLIWADA
Shrimps fried in spicy dough
Krewetki smażone w ostrym cieście
VEGETABLE RAITA
Yogurt mixed with fresh cut vegetables
Jogurt z siekanymi świeżymi warzywami
VEGETABLES DEWANI HANDI
Fresh vegetables cooked in spinach-coconut sauce
Świeże warzywa duszone w szpinakowo-kokosowym sosie curry
MURGH MAKHANI – BUTTER CHICKEN
Barbecued chicken in creamy tomato-cashewnut gravy
Kurczak z pieca tandoor w kremowym sosie pomidorowo-orzechowym
BHUNA GOSHT
Chunks of lamb fried in Indian spices
Kawałki jagnięciny smażone w indyjskich przyprawach
BENGALI FISH CURRY
Fish with potatoes and eggplant in a gravy from Bengal
Ryba z ziemniakami i bakłażanem w ostrym sosie curry z rejonu Bengal
PLAIN RICE
Steamed basmati rice
Gotowany ryż basmati
TANDOORI BREAD BASKET
Basket of Indian breads
Chlebki indyjskie pieczone w piecu tandoor
DESSERT / DESER

MINERAL WATER / WODA MINERALNA
CISOWIANKA 0,3 l/ 6 zł 0,7 l /15 zł

Mineral water from polish sources / woda mineralna z polskich źródeł

Classique Still / Niegazowana
Perlage Sparkling / Gazowana

BOTTLED DRINKS / NAPOJE BUTELKOWANE
BOMBILLA 0,33 l - 12 zł
MATE 0,5 l - 12 zł
Mate - drink which refreshes and energizes-sweetened with fruits without preserves
Mate - napój, który odświeża,wzmacnia i dodaje rześkości - słodzony jest owocami
bez dodatku środków konserwujących
WOSTOK 0,33 l - 12 zł
Herbal lemonade with pomegranate and dates flavour
Lemoniada ziołowa o smaku granatu i daktyli
GINGER BEER 0,28 l - 12 zł
Traditional non-alcoholic ginger beer
Tradycyjne piwo imbirowe czyli bezalkoholowy pikantny napój imbirowy,
rozgrzewający kubki smakowe
ROSE LEMONADE 0,28 l - 12 zł
Rose flavour lemonade
Lemoniada rózana o cytrusowym aromacie z dodatkiem płatków
Róży Damasceńskiej z Bułgarii
CHERRYTREE COLA 0,28 l - 12 zł
Classical Coke with addition of sweet cherries
Klasyczna, tradycyjnie warzona Cola z dodatkiem dojrzałych, słodkich wiśni
ORIENTAL JUICES / SOKI ORIENTALNE - 9 zł
Mango, lychee, guava, pomegranate / granat
Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes Tonic, Bitter Lemon 0,2 l - 6 zł

FRESH JUICES / SOKI WYCISKANE
ORANGE / POMARAŃCZOWY - 14 zł
GRAPEFRUIT / GREJFRUTOWY - 14 zł

INDIAN SPECIALTIES / INDYJSKIE SPECJALNOŚCI
SALTY LASSI - 9 zł
MANGO LASSI - 12 zł

COCKTAILS / KOKTAJLE
TROPICAL POWER / TROPIKALNA MOC - 14 zł
Pineapple/mango/orange /
Ananas/mango/pomarańcz
ZIELENINA - 12 zł
Parsley/apple/lemon/honey
Pietruszka/jabłko/cytryna/miód
MOJITO VIRGIN - 12 zł

LEMONADES / LEMONIADY
KLASYCZNA - 10 zł
OWOCOWA - 12 zł

ICE TEA / HERBATY MROŻONE
CYTRYNOWA - 11 zł
OWOCOWA - 11 zł

KAWY / COFFEE
ESPRESSO - 6 zł
DOUBLE ESPRESSO / PODWÓJNE ESPRESSO - 9 zł
CAPPUCCINO - 10 zł
LATTE - 12 zł
INDIAN COFFEE COOKED WITH MILK AND SPICES /
KAWA INDYJSKA GOTOWANA Z MLEKIEM I PRZYPRAWAMI - 10 zł

HERBATY / TEA
RONNEFELDT / DZBANEK (ASK FOR MENU) - 10 zł
INDIAN TEA WITH MILK AND SPICES /
HERBATA INDYJSKA Z MLEKIEM I PRZYPRAWAMI - 10 zł

PIWA / BEER
DRAFT BEERS / PIWA BECZKOWE

Sezonowe niepasteryzowane 0,4 l - 9 zł
z Browaru Okocim
Grimbergen 0,33 l - 12 zł
BOTTLED BEERS / PIWA BUTELKOWE

Kingfisher-Indie 0,33 l - 12 zł
Cobra - Indie 0,33 l - 12 zł
Piwo Pszeniczne –Polska 0,5 l - 12 zł
Piwo Porter 0,5 l - 12 zł

WHISKY 40 ML
Jim Beam Bourbon - 16 zł
Jim Beam Black Bourbon - 18 zł
Jim Beam Honey - 18 zł
Jim Beam Devil’s Cut - 22 zł
Jack Daniel’s - 18 zł
Teacher’s Highland - 24 zł
Ballantine’s Finest - 16 zł
Johnnie Walker Red Label - 18 zł
Johnnie Walker Black Label - 24 zł
Chivas Regal 12Y - 28 zł
Glenfiddich 12 Y - 28 zł

RUMS / RUMY 40ML
Rum Stock - 14 zł
Havana Club Añejo Blanco - 14 zł
Old Monk - rum indyjski - 14 zł
Malibu - 14 zł

VODKA / WÓDKA 40 ML
Stock Prestige - 8 zł
Stock Cranberry / Grapefruit - 8 zł
Orkisz - 12 zł
Żołądkowa Gorzka / Mięta /
Czarna wiśnia - 8 zł
Żubrówka - 8 zł
Finlandia - 10 zł
Belvedere - 16 zł
Wiśniówka Lubelska - 8 zł
Tequila Sauza Silver - 14 zł
Tequila Sauza Extra Gold - 16 zł

COGNACS & BRANDIES /
KONIAKI I BRANDY 40 ML
Stock 84 - 26 zł
Hennesy VS - 29 zł

GINS / GINY 40 ML
Bombay Saphire Dry Gin - 16 zł

APERITIFS, VERMOUTHS,
BITTERS 40 ML
Martini Dry, Bianco, Rosso, Rose - 8 zł
Campari - 10 zł
Jagermeister - 12 zł

Cocktails
KOKTAJLE

BOMBAJ ICE TEA 26 zł
Stock rum, Bombay Sapphire gin, Tequila, wódka Stock, Triple Sec, Pepsi
CAIPIRINHA 17 zł
Cachaca, fresh limes / limonki, mint / mięta
MOJITO 19 zł
Rum Havana Club, fresh limes / limonki (soda lub sprite), mint / mięta
KIR ROYAL 19 zł
Wino musujące Prosecco, Creme de Cassis
COSMOPOLITAN 22 zł
Stock wódka, Cointreau, lime juice / sok z limonki
cranberry juice / sok żurawinowy
APPLE PIE / SZARLOTKA 15 zł
Wódka Żubrówka, apple juice / sok jabłkowy
apple / jabłko, cinnamon / cynamon
DUBAI PRESTIGE 17 zł
Wódka Prestige, Campari, orange juice / sok pomarańczowy
CAIRO PRESTIGE 16 zł
Wódka Stock Cranberry, lime / limonka, cranberry juice / sok żurawinowy
ROME PRESTIGE 22 zł
Wódka Stock Grapefruit, Martini Rosso, Campari,
grapefruit juice / sok grejfrutowy, soda

