przekąski
SAMOSA

1 szt.

9 zł 2 szt. 16 zł

Smażone pierogi nadziewane ziemniakami i groszkiem

SAMPHIRE KOLIWADA

24 zł

HARA BARA KEBAB

18 zł

Soliród, czyli szparagi morskie w cieście z mąki grochowej

Kotleciki z mieszanych warzyw

ANGARI TIKKI

Pikantne kotleciki z mieszanych warzyw

18 zł

PAKORAS DELIGHT

19 zł

PANEER PAKORAS

29 zł

ONION BHAJIA

18 zł

Kawałki warzyw w cieście z mąki grochowej

Kawałki sera paneer w cieście z mąki grochowej

Smażone cebulowe kulki

MUTTON SAMOSA

1 szt.

specjalności
z piec a ta nd o or

10 zł 2 szt. 19 zł

Smażone pierożki nadziewane jagnięciną i ziemniakami

CHICKEN 65

26 zł

SQUIDS KOLIWADA

35 zł

Kawałki kurczaka w ostrym cieście z liśćmi curry

Chrupiące kalmary w ostrym cieście

PRAWNS KOLIWADA

Krewetki tygrysie w ostrym cieście

45 zł
45 zł

JHINGA FRY

Krewetki smażone na klarowanym maśle z czosnkiem,
liśćmi curry i kolendrą

zestaw y
STREET FOOD PLATTER

Paneer Pakoras, Onion Bhajia, Chicken 65,
Papadam, Chutney

MIX PLATTER
zestaw wybranych przekąsek dla 2-3 osób

39 zł

59 zł

Chicken Tikka, Gosht Seekh Kebab, Paneer Tikka,
Pakoras Delight, Hara Bara Kebab, Raita , Chutney

TANDOORI FISH SAMUDRA

49 zł

TANDOORI LAMB TIKKA

59 zł

RESHMI PANEER TIKKA

39 zł

GOSHT SEEKH PARATHA

34 zł

GOSHT SEEKH KEBAB

32 zł

TANDOORI CHICKEN TIKKA

26 zł

MALAI KEBAB

26 zł

PANEER TIKKA

29 zł

Sandacz marynowany w indyjskich przyprawach pieczony
z cukinią i cytryną podawany na ostrym sosie z chilli oraz
sałatką

Kawałki jagnięciny w indyjskich ziołach pieczone w piecu
podawane z sosem miętowym oraz sałatką

Ser paneer w orzechowej marynacie pieczony z cukinią
i papryką podany z pesto kolendrowym

Chlebek indyjski nadziewany mieloną jagnięciną

polec amy
ZESTAW WEGETARIAŃSKI 129 zł
Idealny dla 2 osób

Kebab z mielonej jagnięciny pieczony w piecu tandoor

Przekąski:
Pakoras Delight, Vegetable Tikki, Paneer Tikka
Dania główne:
Vegetarian Sizzler, Palak Daal
Dodatki:
Ryż, Chlebki z pieca
Desery

Kawałki kurczaka marynowane na ostro

Kawałki kurczaka marynowane w orzechach nerkowca

Świeży biały ser marynowany i pieczony w piecu tandoor

ZESTAW MIĘSNY 149 zł
Idealny dla 2 osób
Przekąski:
Prawns Koliwada, Chicken Tikka, Onion Bhajia
Dania główne:
Bombaj Masala Chicken, Mutton Chilli Sizzler
Dodatki:
Ryż, Chlebki z pieca
Desery

b o w l e - s a ł at y
BOMBAJ VEG BOWL

35 zł

TANDOORI CHICKEN BOWL

37 zł

PRAWNS SALAD BOWL

47 zł

Edamame / marchew / kalafior / burak / sałata /
orzechy ziemne / granat / dip pomidorowo - kokosowy

dipy i chutneye
1 szt. 5

Kurczak z pieca tandoor / cukinia / marchew /
papryka/czerwona cebula / sałata rzymska /
szpinak / czarnuszka / vinaigrette czosnkowy

zupy

zł 3 szt. 12 zł

Kolendrowo-Miętowy
Daktylowo-Tamaryndowy
Pomidorowo-Kokosowy
Raita
Samudra
Mango Chutney
Chutney Paprykowy
Pikle Indyjskie

MULLIGATAWNY SHORBA

14 zł

MUTTON SHORBA

19 zł

SEA FOOD SHORBA

23 zł

Kremowa zupa z soczewicy

Rozgrzewająca zupa z jagnięciną

Pikantna zupa z owocami morza, pomidorami
i mleczkiem kokosowym

Krewetki / ananas / Mung Daal / sałata rzymska /
granat / roszponka / papryka / pesto kolendrowo - miętowe

Lista alergenów występujących w naszych daniach dostępna u obsługi. W razie nietolerancji pokarmowej
bardzo prosimy o informację oraz konsultacje z naszą obsługą.
Drodzy Goście, jeśli jesteście zadowoleni z jedzenia oraz obsługi,nie zapomnijcie o napiwkach dla naszego personelu.
Dla grup powyżej 4 osób doliczamy 10% serwisu.

szef kuchni
RAMCHANDRA SINGH

stopień ostrości
dania wegańskie

thali lunch
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 11.00 - 16.00

curry

DO KAŻDEGO DANIA GŁÓWNEGO PODA JEMY RYŻ BASMATI LUB CHLEBEK NAAN/ROTI WLICZONE W CENĘ.
CHLEBKI SMAKOWE SĄ DODATKOWO PŁATNE.

z kurczakiem

wegetariańskie

z jagnięciną

MURGH MAKHANI – BUTTER CHICKEN 39 zł

YELLOW DAAL PALAK

26 zł

MUTTON BOMBAJ MASALA

48 zł

BOMBAJ MASALA CHICKEN

39 zł

DAAL MAKHANI

28 zł

MUTTON MOLEE

48 zł

39 zł

PALAK PANEER

36 zł

MUTTON GULZAR

48 zł

PANEER MAKHANI

36 zł

MUTTON DHANSAK

48 zł

PANEER TIKKA MASALA

36 zł

BHUNA GOSHT

48 zł

KERALA LAMB CURRY

48 zł

MUTTON CHILLI SIZZLER

52 zł

Kurczak z pieca tandoor w kremowym sosie
pomidorowo-orzechowym

Kurczak w indyjskich przyprawach z liśćmi curry
i mleczkiem kokosowym

COCONUT MALAI CHICKEN

Kurczak marynowany w orzechach nerkowca pieczony
w piecu glinianym serwowany w aromatycznym sosie
kokosowym

CHICKEN TIKKA MASALA

39 zł

Kurczak z pieca tandoor w ostrym sosie pomidorowym

BALTI CHICKEN

Kawałki kurczaka i papryki w aromatycznym sosie
z orzechami nerkowca

METHI CHICKEN

39 zł

39 zł

Żółta soczewica smażona z cebulą, szpinakiem,
pomidorami i chilli

Ciemna soczewica gotowana w sosie
pomidorowo-maślanym

Kawałki białego sera w sosie szpinakowym

Kawałki sera paneer w sosie pomidorowo-maślano
-nerkowcowym

Kawałki białego sera z pieca tandoor w ostrym
sosie pomidorowym

PANEER CHILLI

36 zł

Kurczak duszony w kremowym sosie z kozieradką i szpinakiem

Kawałki białego sera smażone z warzywami, chilli
i sosem sojowym

CHICKEN CHETTINAD

VEGETABLE KOFTA CURRY

32 zł

BOMBAJ MASALA VEGETABLES

32 zł

Kurczak z dodatkiem kokosa w ostrym sosie
z południa Indii

CHICKEN MADRAS

39 zł

39 zł

Kurczak w bardzo ostrym sosie curry z regionu Madras

CHICKEN TIKKA SIZZLER

42 zł

Kurczak z pieca tandoor z papryką i cukinią podawany
na gorącym półmisku

Indyjski chleb z mąki pszennej / pełnoziarnistej

Ciecierzyca, bakłażan i cukinia w sosie z mleczkiem
kokosowym i liśćmi curry

DEWANI HANDI

34 zł

BHINDI VEG. MASALA

34 zł

Bakłażan, cukinia, pieczarki, papryka, kalafior i świeży
szpinak duszone w sosie szpinakowo-kolendrowym

Okra, bakłażan, cukinia z orzechami nerkowca duszone
w pomidorach

chlebk i
z piec a ta nd o or
PLAIN NAAN / ROTI

Pulpeciki z warzyw w aromatycznym sosie curry

VEGETARIAN SIZZLER
9 zł

BUTTER NAAN / BUTTER ROTI

12 zł

LASOONI / MINT / KALONJI /
SESAME NAAN/ ROTI

13 zł

ASSORTED BREAD BASKET

22 zł

PANEER PESHAWARI PARATHA

18 zł

ALOO MASALA KULCHA

18 zł

Okra, ser paneer, mini kukurydza, marchew, fasola,
cukinia i orzeszki ziemne podawane na gorącym
półmisku

39 zł

Jagnięcina w indyjskich przyprawach z liśćmi curry
i mleczkiem kokosowym

Kawałki jagnięciny w sosie pomidorowo-nerkowcowym
z kokosem i warzywami

Kawałki jagnięciny w sosie nerkowcowo -migdałowym

Jagnięcina duszona z soczewicą i bakłażanem

Kawałki jagnięciny smażone w indyjskich przyprawach

Jagnięcina przygotowana na sposób południowo-indyjski

Kawałki jagnięciny z warzywami, chilli i sosem sojowym
podane na gorącym półmisku

z rybą / z krewetkami
BOMBAJ MASALA FISH / PRAWNS

46/56 zł

MOLEE FISH / PRAWNS

46/56 zł

GOAN FISH / PRAWNS CURRY

46/56 zł

Sandacz / krewetki w sosie z mleczkiem kokosowym
i liśćmi curry

Sandacz / krewetki z papryką w kokosowym sosie curry

Sandacz / krewetki w czosnkowo -pomidorowym
sosie z rejonu Goa

PRAWNS CHILLI

56 zł

SEAFOOD SIZZLER

59 zł

Krewetki smażone z warzywami, chilli i sosem sojowym

Krewetki, kalmary i sandacz z papryką i szparagami
morskimi podawane na gorącym półmisku

Indyjski chleb z mąki pszennej / pełnoziarnistej z masłem

ry ż

Chleb z mąki pszennej lub ziarnistej z dodatkiem
czosnku / mięty / czarnuszki / sezamu

Mieszanka wybranych chlebków indyjskich

BIRYANI

Chlebek nadziewany pikantnymi ziemniakami i cebulą

Ryż duszony z:
Krewetkami

56 zł

Jagnięciną

48 zł

Kurczakiem

42 zł

Warzywami i serem Paneer

39 zł

KULFI

Tradycyjne Indyjskie lody

RAS MALAI

Kulki serowe w mleku szafranowym

16 zł

14 zł

PLAIN PULAO

14 zł

Ryż smażony z przyprawami

PLAIN RICE

Gotowany ryż basmati

14 zł

Smażone mini pączki w słodkim syropie kardamonowym

PULAO

Ryż smażony z: zielonym groszkiem/ z ziarnami kuminu /
miętą / cytryną

INDYJSKIE SŁODKOŚCI
GULAB JAMUN

18 zł

Ryż smażony z warzywami

DANIE Z PÓŁNOCY INDII

Chlebek nadziewany mielonym białym serem i rodzynkami

VEGETABLE PULAO

stopień ostrości
dania wegańskie

Bombaj Masala Centrum
al. Jana Pawła II 23 Warszawa
facebook/BombajMasalaRestauracjaIndyjska
Instagram/bombaj_masala_ centrum

16 zł

9 zł

