LUNCH
I lunchen ingår: Linssoppa, mang lassi, kaffe och te. 1

Måndag - Fredag Kl 11 :00-15 :00

1/ BENGALI CHICKEN TIKKA BUTTAR MASALA (lite stark)

89 kr

2/ PALAK PANEER (lite stark)

89 kr

3/ BENGALI MEATBALLS (mellan stark)

95 kr

4/ LAMM BIRYANI (lite stark)

99 kr

5/ KOFTA VEGGI CURRY (mellan stark)

89 kr

6/ GREEN VEGETABLE CURRY (mellan stark)

85 kr

7/ CHICKEN KORMA (mild)

95 kr

8/ BANGLA SPICY KYCKLING (stark)

89 kr

9/ CHANA DALL (mellan stark)

85 kR

10/ CHEESE BUTTER MASALA (lite stark)

89 kr

11/ TASTE OF BANGLA MIX CHICKEN SIZLER (mellan stark)

110 kr

½ Nan Bröd
½ Vitlöks Nan Bröd

10 kr
15 kr

Kycklingfilé, tomat, cashewnötter, kokosmjölk och koriander.

Palak paneer är en rätt som vunnit popularitet världen över och tros ha uppkommit
någon gång på 1500-talet. I Ultimats palak paneer har vi låtit vår färska paneer
få koka i en tikka masala gryta på en cashew- tomatbas med spenat,
körsbärstomater, ingefära, vitlök, chili & koriander. Serveras med pilauris.
Lammfilé, koriander, mynta och chili. Serveras med krossad kryddig potatis,
mango chutney och naan-bröd eller ris.
Bengalisk party-risotto! (Ett bröllop utan Biryani är inget bröllop).
Härlig blandning av lammfilé, lök, ingefära, vitlök, kryddnejlika, kardemumma,
kanel, lime och saffran. Benet ger extra smak.
Grönsaksbollar med lök, koriander och färsk mynta. Kommer med en läcker,
kryddig tomatsås (vegetarisk), det går också att beställa som vegansk.
Blandade grönsaker broccoli, bondbönor pumpa, grön papaya, aubergine
medelhet tomat/ currysås
Korma med koriandersmak. Lite kryddig.
Kycklingfile med bengalisk curry och tomat sås.

Gula linser med röd chili,vitlök,ingefära,koriander och spiskummin.
Serveras med pilaoris.

Paneerbitar i en tomat och cashewsås.

Grillad kycklingfilé, kyckling kofta, grill chile kyckling och stekta grönsaker .
Serveras med pulaoris och sås.

Vid allergi, kom ihåg att alltid fråga din servitör om rättens innehåll!

