
Nasze śniadania serwowane są 
z filiżanką indyjskiej herbaty Chai Masala

BOMBAJ NASTA
INDYJSKIE ŚNIADANIA

Weekendy 10.00-14.00

FULL VEGAN  25 zł
Keema bhaji – duszone warzywa / Poha – smażone 
płatki ryżowe / Kotlecik z buraków / sałatka / chut-
ney tamaryndowy / Roti - chleb z pieca

CUT BHURJI  27 zł
Jajka po bombajsku / Poha – smażone płatki  
ryżowe / Gilafi Seekh- kebab z siekanego kurczaka 
/ jogurt / Naan -chleb z pieca

PANEER BHURJI 27 zł
Duszony ser paneer / Poha - smażone płatki  
ryżowe / sałatka / sos mango / Kachori - smażo-
ne placki nadziewane pikantną pastą warzywną / 
owoce

KEEMA ANDA  21 zł
Kurczak duszony z pomidorami podawany  
z jajkiem sadzonym i chlebkiem z pieca tandoor

CHICKEN KATTI ROLL  18 zł
Naan zawijany z kurczakiem i  warzywami

EGG BHURJI 19 zł
Indyjska jajecznica podawana z chlebem z pieca 
tandoor

CHOLE BHATURE  19 zł
Ciecierzyca w sosie pomidorowym z chlebkiem 
Bhature

PESHAWARI PARATHA  19 zł
Chlebek z pieca tandoor nadziewany serem paneer, 
rodzynkami i migdałami, serwowany z jogurtem  
i owocami 

MASALA KULCHA  16 zł
Chlebek z pieca tandoor nadziewany pikantną  
pastą ziemniaczaną serwowany z raitą

PALAK SAMOSA  16 zł
2 szt – smażone indyjskie pierożki nadziewane 
szpinakiem podawane z raitą

MUTTON SAMOSA  19 zł
2 szt – smażone indyjskie pierożki nadziewane 
jagnięciną podawane z raitą

CHLEBKI   5 zł
Naan, Roti, Bhatura

INDYJSKIE TAPAS
PAPADAM   5 zł
Chrupiące pieczywo z mąki grochowej

DAHI PURI  12 zł
Indyjskie snaki nadziewane jogurtem  
i warzywami

BHEL PURI   12 zł
Mieszanka ryżu dmuchanego z warzywami  
i chutney 

KACHORI    12 zł
Smażone placki nadziewane pikantną pastą 

PALAK SAMOSA (1 szt.)  8 zł
Pieróg z ciasta kruchego nadziewany  
szpinakiem i ziemniakami

MUTTON SAMOSA (1 szt.)   10 zł
Pieróg z ciasta kruchego nadziewany jagnięciną

GOBHI PAKORA   16 zł
Smażony kalafior w cieście z mąki grochowej

SAMPHIRE PAKORA    22 zł
Soliród w cieście z mąki grochowej

ONION BHAJIA    14 zł
Smażone cebulowe kulki

BEETROOT TIKKI   14 zł
Kotleciki z buraków

PANEER CHILLI   24 zł
Kawałki sera paneer smażone z warzywami  
i chilli

BIRYANI BALLS   16 zł
Chrupiące kulki z biryani

MASALA ALOO    14 zł
Ziemniaki smażone z masalą

VEG. MANCHURIAN BALLS     24 zł
Kulki warzywne w czosnkowo-imbirowej  
marynacie z chilli

CHICKEN 65    18 zł
Kurczak w ostrym cieście z liśćmi curry

PRAWNS KOLIWADA     29 zł
Krewetki smażone w ostrym cieście

PRAWNS CHILLI   32 zł
Krewetki smażone z warzywami, chilli  
i sosem sojowym

SPECJALNOŚCI

Z PIECA TANDOOR 

TANDOORI FISH SAMUDRA  42 zł
Sandacz marynowany w indyjskich przyprawach pieczony  
z cytryną i warzywami w piecu glinianym serwowany  
na sosie pomidorowo-imbirowym

TANDOORI LAMB 49 zł
Kawałki jagnięciny marynowane w indyjskich ziołach  
pieczone w piecu, podawane z sosem miętowym oraz sałatką

GOSHT SEEKH PARATHA  32 zł
Chlebek indyjski nadziewany mieloną jagnięciną

PANEER TIKKA   20 zł
Świeży biały ser marynowany i pieczony w piecu tandoor

MALAI KEBAB   19 zł
Piersi z kurczaka marynowane w paście z orzechów  
nerkowca

CHICKEN TIKKA   19 zł
Udka z kurczaka w ostrej jogurtowej marynacie

GILAFI SEEKH KEBAB 19 zł
Kebab z kurczaka i warzyw pieczony w piecu tandoor

GOSHT SEEKH KEBAB   26 zł
Kebab z mielonej jagnięciny pieczony w piecu tandoor

LASOONI PRAWNS    32 zł
Pieczone krewetki tygrysie marynowane w ziołach i czosnku

DIPY I SOSY 1 szt./5 zł     3 szt./10 zł
Kolendrowo – miętowy
Daktylowo – tamaryndowy 
Pomidorowo – kokosowy 
Samudra  
Mango chutney 
Mieszane pikle 
Raita

ZUPY
PALAK SHORBA WITH VEG BALLS  15 zł
Kremowa zupa szpinakowa z kulkami  
warzywnymi

SEA FOOD SHORBA   19 zł
Pikantna zupa z owocami morza

GREEN SALAD BOWLS
BOMBAJ VEG BOWL   29 zł
Pieczona cieciorka / ziemniaki / kalafior / 
burak / mix sałat / nerkowce / granat / 
dip pomidorowo – kokosowy 

TANDOORI CHICKEN BOWL    34 zł
Kurczak z pieca tandoor / cukinia / marchew / 
papryka / czerwona cebula / sałata rzymska / 
szpinak / czarnuszka / dip orzechowo – czosnkowy 

PRAWNS SALAD BOWL    39 zł
Grillowane krewetki / ananas / mung daal / 
sałata rzymska / roszponka / papryka / granat / 
pesto kolendrowo – miętowe  

Drodzy Goście, jeśli jesteście zadowoleni z jedzenia oraz obsługi,nie zapomnijcie o napiwkach 
dla naszego personelu.
Dla grup powyżej 4 osób doliczamy 10% serwisu.

danie wegańskie

 danie ostre

Szef Kuchni: 

Virendra Singh

www.bombajmasala.pl
tel: 22 210 42 03 / 515 746 464

LUNCH 
Poniedziałek – Piątek: 
godz. 12:00 – 16:00

INDYJSKIE THALI   55 zł  
Zestaw degustacyjny 12 indyjskich  
smaków dla 1 osoby 

TYLKO W PIĄTKI!



Wszystkie dania główne z ryb i owoców morza  
są serwowanez ryżem cytrynowym 

Z KURCZAKIEM 

MURGH MAKHANI – BUTTER CHICKEN   39 zł
Kurczak z pieca tandoor w kremowym sosie  
pomidorowo-orzechowym

BOMBAJ MASALA CHICKEN   38 zł
Kurczak w żółtym sosie kokosowym z liśćmi  
curry

COCONUT CHICKEN   38 zł  
Kurczak z pieca tandoor w słodkim sosie  
kokosowym

BALTI CHICKEN   38 zł
Kawałki kurczaka ze świeżą papryką  
w aromatycznym sosie z orzeszkami ziemnymi

BHINDI CHICKEN SIZZLER    38 zł
Kurczak z pieca tandoor duszony z okrą  
podawany na gorącym półmisku

CHICKEN TIKKA MASALA     38 zł
Kurczak z pieca tandoor w ostrym sosie  
pomidorowym

CHICKEN CHETTINAD      38 zł
Kurczak z dodatkiem kokosa w bardzo ostrym  
sosie z południa Indii

Z JAGNIĘCINĄ

MUTTON BOMBAJ MASALA   46 zł
Specjalność Restauracji – jagnięcina w sosie  
kokosowym z liśćmi curry

GARWALI MUTTON CURRY   46 zł 
Kawałki jagnięciny w aromatycznym sosie  
z dodatkiem gorczycy prosto z regionu Uttrakhand
 
MUTTON MOLEE   46 zł
Kawałki jagnięciny w sosie pomidorowo- 
nerkowcowym z kokosem i warzywami

LAMB DHANSAK    46 zł
Jagnięcina duszona z soczewicą i bakłażanem

MUTTON CHILLI SIZZLER   46 zł
Kawałki jagnięciny smażone z chilli podane  
na gorącym półmisku

KERALA LAMB CURRY      46 zł
Jagnięcina przygotowana na sposób  
południowo-indyjski

RYBY I OWOCE MORZA
FISH MOLEE    44 zł 
Sandacz w  kokosowym sosie curry z papryką

GOAN FISH CURRY    44 zł
Sandacz w sosie pomidorowo kokosowym  
z rejonu Goa

BOMBAJ MASALA PRAWNS CURRY   46 zł
Specjalność “Bombaj Masala”- krewetki  
|w żółtym sosie kokosowym z liśćmi curry

TAWA FRY PRAWNS    44 zł
Krewetki tygrysie smażone z warzywami  
w sosie chettinad

SEAFOOD SIZZLER    46 zł
Ryba i owoce morza smażone i podawane 
na gorącym półmisku

CHLEBKI Z PIECA TANDOOR 
PLAIN NAAN/ROTI    8 zł
Indyjski chleb pieczony w piecu tandoor

BUTTER NAAN/BUTTER ROTI  10 zł
Indyjski chleb pieczony w piecu tandoor z masłem 

LASOONI/MINT/KALONJI/  
CORIANDER NAAN/ROTI  12 zł
Indyjski chleb z pieca tandoor z czosnkiem /  
mietą / czarnuszką / kolendrą 

ASSORTED BREAD BASKET 20 zł
Mieszanka wybranych chlebków indyjskich

ALOO PALAK PARATHA   16 zł
Chlebek nadziewany pikantnymi duszonymi  
ziemniakami i szpinakiem

MASALA KULCHA    16 zł
Chlebek nadziewany pikantną pastą  
z ziemniaków i cebuli

PANEER PARATHA  18 zł
Chlebek z pieca tandoor nadziewany serem  
paneer i przyprawami

RYŻ  

MIX VEGETABLE PULAO  18 zł
Ryż smażony z warzywami

PULAO  14 zł
ryż smażony z:
ZIELONYM GROSZKIEM / KUMINEM / 
MIĘTĄ / CYTRYNĄ

PLAIN RICE 6 zł
Gotowany ryż basmati

INDYJSKIE SŁODKOŚCI
GULAB JAMUN  12 zł
Smażone mini pączki w słodkim syropie  
kardamonowym

RAS MALAI  12 zł
Kulki serowe w sosie szafranowym

KULFI  14 zł
Tradycyjne Indyjskie lody

WEGETARIAŃSKIE

PALAK DAAL     24 zł
Żółta soczewica smażona z pomidorami,  
szpinakiem i chilli

DAAL BUKHARA   26 zł
Ciemna soczewica duszona w sosie  
pomidorowo-nerkowcowym 

PALAK PANEER  32 zł
Kawałki białego sera w sosie szpinakowym

PANEER TIKKA MASALA   32 zł
Kawałki białego sera z pieca tandoor w ostrym  
sosie pomidorowym

KADAI BHINDI SIZZLER   34 zł
Okra i świeże warzywa smażone z orzeszkami  
nerkowca podawane na gorącym półmisku

PANEER MAKHANI   34 zł
Ser paneer w sosie pomidorowo-nerkowcowym

SADRAS SABZI   32 zł
Okra, soliród, liście szpinaku i cukinia duszone  
w indyjskich ziołach 

VEGETABLES CHANA KOLAPHURI      28 zł
Ciecierzyca z warzywami duszone w ostrym  
sosie pomidorowym z kokosem

CURRY

BOMBAJ NASTA – Bombajskie Śniadania
Weekendy 10.00 – 14.00
LUNCH 
Poniedziałek – Piątek: 12.00 – 16.00
tel: 22 210 42 03 / 515 746 464

Lista alergenów występujących w naszych daniach 
dostępna u obsługi. W razie nietolerancji pokarmowej 
bardzo prosimy o informację oraz konsultacje z naszą 
obsługą.

Wszystkie dania główne wegetariańskie oraz mięsne są serwowane z białym ryżem basmati 

BAINGAN SHAKSHUKA   36 zł  
Pieczony bakłażan duszony z pomidorami 
serwowany z jajkiem na patelni z dodatkiem 
chleba naan lub roti

CHICKEN / MUTTON DUM BIRYANI 44/48 zł  
Tradycyjne danie z północy Indii – kawałki kurczaka / jagnięciny duszone w ryżu basmati  
z dodatkiem przypraw korzennych i szafranu zapiekane w piecu podane z raitą
czas oczekiwania 25 min

danie wegańskie

 danie ostre


