
1/ PAPADAM 30 kr
Indiskt krispigt linsbröd med mangochutney

2/ VEG SINGARA 45 kr
Friterad pirog fylld med grönsaker (vegansk).

3/ PALAK PANEER PAKORA 49 kr 
Friterad spenat och ostbollar (vegetarisk)

4/ DALL POORI MED PANEER   55 kr
Små friterat bröd fyllda med linser och ost (vegetarisk)

5/ MONSOON RAIN SABJI (mellanstark) 125 kr
Grönsaker serveras med pilaoris.
(vegetarisk eller vegansk)

6/ CHANA DALL (mellanstark) 125 kr
Gula linser med röd chili,vitlök,ingefära,koriander & 
spiskummin serveras med pilaoris. (vegetarisk eller vegansk)

7/ PANEER MED FÄRSK SPENAT (mild) 129 kr
En av de mest populära Taste of Bangla rätterna, 
som nu serveras med en twist.

8/ CHEESE BUTTER MASALA (mild) 129kr 
Paneerbiter i en tomat och cashewsås.

9/ PUMPA MED FÄRSK SPENAT (mellanstark) 129 kr
Pumpa,spenat,paneer,vitlök,ingefära,tomat,koriander och 
spiskummin. (vegetarisk eller vegansk)

10/ AUBERGINE MED ÖSTRÖRA (mellanstark) 129kr
Aubergine är den tredje mest odlade grönsaken i bangladesh.
Vi grillar smakrik auberginecurry med kokosmjölk och paneer.

11/ SHAHI VEGGIE KORMA  (mild) 135kr 
Korma rätten är mild,krämig,nötig och rundas av med 
sötman från kokosen och russinen. Innehåller nötter..

12/ PALAK PANEER KORAI (mellanstark) 135 kr
Ost,spenat , grillad paprika, svamp, lök och aubergine  
som serveras med Karaisås.

FÖRRÄTT

                                                    TEDNALSDRÅGDÄRT  NÅRF

FÅGEL

 I samtliga huvudrätter ingår raita, sallad och pilauris.

25/ GRILLAT TANDOORILAMM 155 kr 
MED GRÖN CHILI (mellanstark) 
Lammfile som marineras i färsk mynta, koriander, 
& grön chili. Serveras med tandoorisås.

26/ LAMM BIRYANI (lite stark) 145 kr
Bengali party dish Härlig blandning av lammfilé, lök, 
ingefära, vitlök, kryddnejlika, kardemumma, kanel & lime.

27/ BENGALI LAMM KORAI (mellanstark) 149 kr
Grillade lammfilebitar, paprika, aubergine, 
champinjoner & karaisås.

28/ LAMM PASANDA (mild) 145 kr
I pasandan kokas brynta lammfilébitar i en mild 
yoghurtgryta med smak av kanel, kardemumma, 
dadlar och mandel, cashewnötter.

29/ HOT HINDI LAMM (mycket stark) 155 kr
Gryta från Bangladesh med riktig heta kryddor och tydlig 
smak av vinäger & vitlök.

30/ PALAK LAMM (mellanstark) 139 kr
Lamm med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås

31/ SATKURA (CITRUSFRUKT) LAMM (mellanstark) 155 kr
Lamm tillagad med traditionella bengaliska syrade 
grönsaker, Satkura citrusfrukt, örter, paprika, lök.

32/ BENGALI BALTI LAMM (mellanstark) 149 kr
Lammfile-bitar serveras med bengali balti sås.

33/ MANGO LAMM BADAMI (mild) 145 kr
Lammrätt från Bangladesh med kokos, cashewnötter & mango.

42/ BARN KYCKLING TIKKA BUTTER MASALA (mild)    80 kr

43/ BARN KYCKLING KORMA (mild)                   80 kr

44/ BARN VEGO KORMA (mild) 80 kr

45/ BARN CHESS BUTTER MASALA (mild) 80 kr

46/ BARN TANDOORI KYCKLING (lite stark) 99 kr
Tandoori-grillade kycklingfilébitar med stekta grönsaker 
och mild tikka sås vid sidan av.

47/ NAN   20 kr

48/ VITLÖKS  NAN 25 kr

49/ PANEER NAN 30 kr
Bröd fyllt med paneer & hackad grön chili.                                    

50/ PESWARI NAN  35 kr
Bröd fyllt med honung, mandel, russin & kokos.

51/ KORIANDER NAN 25 kr

LAMM

BARNMENY

NANBRÖD

HAVET

I samtliga huvudrätter ingår raita, sallad linssoppa- och pilauris.

I samtliga huvudrätter ingår raita, sallad och pilauris.   

I samtliga huvudrätter ingår raita, sallad linssoppa- och pilauris.

34/ LAX CURRY MED MANGO (mild) 155 kr
Slutligen, en fiskrätt att sätta tänderna i för att insupa vår 
bengaliska kultur. Lax, mango, ingefära, kokos, vitlök, 
koriander och lime.

35/ RÄKOR OCH MANGO CURRY (mild) 159 kr
Med riven kokos, kokosmjölk, morot & vitlök.

36/ TANDOORIGRILLADE RÄKOR (mellanstark) 159 kr
Räkor  marineras i tandoorikryddor och grillas. 
Serveras med taste of bangla  egna tandoorisås, stekt 
grönsaker och grillas i tandooriugnen.

37/ BENGALI FISK CURRY (mellanstark) 159 kr
 Lax, räkor. Kryddig tomatbaserad curry med gula senapsfrön 
& koriander. En rätt brukar ätas under vinterhalvåret i Bangladesh.

38/ LAX DOPIAZ (mellanstark) 155 kr
Tomatbaserad currygryta med tandoorigrillade 
salmon toppad med koriander & grön chili.

39/ DOPIAZ RÄKOR (mellanstark) 159 kr
Tomatbaserad currygryta med tandoorigrillade räkor 
toppad med koriander & grön chili.

40/ RÄKOR PALAK (mellanstark) 149 kr
Räkor med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås.

41/ RÄKOR BALTI (mellanstark) 159 kr
Räkor serveras med bangali balti sås.

A LÁ CARTE

Alla förrätter serveras med raita, mangochutney, tamarindsås.

I samtliga huvudrätter ingår raita, sallad och pilauris.

13/ COMBO (mellan) 149 kr
Grillad kyckling, grillad chilekyckling, grillat lamm och 
stekta grönsaker. Serveras med pilauris och sås. 

14/  KYCKLING TIKKA BUTTER MASALA (mild) 135 kr  
Kycklingfilé, tomat, cashewnötter, kokosmjölk och koriander.

15/ CHILE KYCKLING (mellanstark) 135 kr
Korma med koriandersmak. Lite kryddig!

16/ PISTASCH KORMAKYCKLING (mild) 135 kr
Traditionell kycklingrätt  från bangladesh i kormasås med 
pistaschnötter, vitlök och ingefära. 

17/ TANDORI KYCKLING (lite stark) 139 kr
Kycklingfilébitar  som marineras i tandoorikryddor och serveras 
med tandoorisås.

18/ CHILI KORIANDER KYCKLING  SIZLER 139 kr
(mellanstark)
Grillad kycklingfile’som marineras i chili, koriander och sesamfrön. 
Serveras med tandoorisås, stekta grönsaker & ris.

19/ BENGALI KYCKLING KORAI (mellanstark)   rk 941
Grillade kycklingfilébitar, paprika, aubergine, 
champinjoner & karaisås.

20/ HOT HINDI KYCKLING (mycket stark) 149 kr
Gryta från Bangladesh  med riktig heta kryddor och tydlig 
smak av vinäger & vitlök.

21/ PALAK KYCKLING (mellanstark) 129 kr
Kyckling med bladspenat och färsk koriander i tomatcurrysås

22/ BANGLA MANGO KYCKLINGMASALA (mild) 139 kr
Kycklingrätt från Bangladesh med kokos, cashewnötter & mango.

23/ BENGALI BALTI KYCKLING (mellanstark) 149 kr
Kycklingfilé-bitar serveras med balti sås, paprika, chili & koriander.

24/ BENGALI KYCKLING MED LINSER  149 kr  
& FÄRSKA ÖRTER (mellanstark) 
Traditionell rätt från Bangladesh i gröna färger med färsk 
mynta, koriander, linser, färsk koriander & röd chili.

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

ENKÖPING


