Extra’s
Nan
Basmati rijst
Mango chutney

4,75
4,75
2,75

Chicken Massala Indiaas
14,50
Gegrilde kip, met cashewnoten,
rozijnen en kokos. In een speciale
massala saus. Zoet- zuur. inclusief rijst/nan
Prieuw Waan Gai Thais
Kip met diverse groenten met
gebakken cashewnootjes en rozijnen
in een zoetzure saus. Incl. rijst/nan

14,50

Massaman Curry kip Thais
14,50
Gebakken kip met champignon,
paprika en ui, in een massaman curry
Zoet-pittig. Inclusief rijst/nan

Gerechten met kip
Kolikarry
Sri Lankaans
14,50
Kleingesneden kipfilet met gebakken
ui, paprika en champignon in een heerlijke
saus. mild-zeer pittig. inclusief rijst/nan
Pad King kip Thais
Een populair gerecht met knoflook,
gember, verse peper en citroen.
Pittige Red-Curry. Een pittig gerecht.
inclusief rijst/nan

14,50

Marco Polo Indiaas
14,50
Gegrild kipfilet in een geurige curry
met cashewnoten, rozijnen en
exotische zoete ananas in zoete romige saus
inclusief rijst/nan

Chicken Tikka Biryani Indiaas
14,50
Fijngesneden gegrild kipfilet,
gemengd met basmatirijst, cashewnoten,
rozijnen en verschillende roergebakken
groenten in een speciale kruidenmix.
Medium of pittig.

Vegetarische-/vis gerechten
Marakarry Sri Lankaans
14,50
Een gerecht met verschillende
soorten groenten in een lekkere saus.
Mild-zeer pittig. incl rijst/nan
Prieuw Waan Thais
Diverse groenten met gebakken
cashewnootjes en rozijnen
in een zoetzure saus. incl rijst/nan

14,50

Vegetarische Kurma Indiaas
14,50
Verschillende soorten groenten
met cashewnoten, rozijnen en
exotische zoete ananas in een geurige
zoete romige saus. incl. rijst/nan

Pad Vegetarian Thais
Een populair gerecht met knoflook,
gember, verse peper en citroen.
Pittige Red-Curry. Een pittig gerecht.
Incl. rijst/nan

14,50

Sag Dal Indiaas
Spinazie met linzen, gebakken uien
en knoflook in een roomsaus.
mild-medium. incl rijst/nan

14,50

Vegetarische Biryani Indiaas
14,50
Basmatirijst gemengd met cashewnoten,
rozijnen en verschillende roergebakken
groenten in een speciale kruidenmix.
Medium of pittig.
Muthaikarry
Sri Lankaans
14,50
Gekookte eieren met gebakken ui,
knoflook, champignon en paprika
in een heerlijke saus. Mild-zeer pittig.
Incl. rijst/nan
Mienkarry Sri Lankaans
Gemarineerde en gebakken vis met
ui, paprika en champignon in een
verrukkelijke saus. Mild-zeer pittig.
Incl. rijst/nan

15,50

Gerechten met gamba’s
Raalkarry Sri Lankaans
19,50
Gamba’s met gebakken ui, paprika
en champignon in een smakelijke saus.
Mild-zeer pittig. incl rijst/nan
Prieuw Waan Goong Thais
19,50
Gamba’s met diverse groenten
met gebakken cashewnootjes en rozijnen
in een zoetzure saus. incl rijst/nan
Massaman Curry Gamba’s Thais
19,50
Gebakken gamba’s met champignon,
paprika en ui, in een massaman curry.
Zoet-pittig. inclusief rijst/nan
Pad King gamba’s Thais
19,50
Een populair gerecht met knoflook,
gember, verse peper en citroen.
Een stevige smaak. Pittige Red-Curry.
inclusief rijst/nan
Gamba Massala Indiaas
19,50
Gegrilde grote garnalen, met cashewnoten,
rozijnen en kokos.In een speciale
massala saus. Zoet-zuur. Incl. rijst/nan
Prawn Biryani Indiaas
19,50
Grote garnalen, Basmati rijst
gemengd met cashewnoten, rozijnen en
verschillende roergebakken groenten
in een speciale kruidenmix.
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Indiaas, Sri Lankaans en Thais
Vers en gezond klaargemaakt.
Zoet, Zoet-zuur, zoet-pittig,
mild-medium-pittig-zeer pittig.

Alles wordt vers, per bestelling klaargemaakt.
Indien u een ingrediënt niet lust, kunt u dit
melden bij uw bestelling. Wij houden daar dan
rekening mee. Bij voorkeur telefonisch
bestellen; zo kunnen wij efficiënter werken
en is uw wachttijd korter.
Ingrediënten komen uit oorspronkelijke
landen. Specifiek wordt gebruikt:
Koriander, gember, knoflook, verse peper,
citroen, tamarinde en veel soorten kruiden.

