
 

Lunchmeny 
Måndag 

Om ingen indikation ges är rätten mild 
• = medium • • = stark • • • = mycket stark 

 
 

 

Mån - fre 11:00 - 15:00 

I lunchen ingår linssoppa, mango lassi, 
kaffe och te 

 
 

 Kyckling tikka butter masala, kycklingfilé, tomat, cashewnötter, kokosmjölk och koriander 110 kr • 

 Okragryta med spenat, våra mest populära rätter som serveras med en twist (vegetarisk eller 

vegansk), 115 kr  

 

 Bengali Sås På Torsk, torskfile, mynta, potatis, rödbetor, kokos, koriander 125 kr • 

 Lamm biryani, festrätt från Bangladesh som består av en härlig blandning av lammfilé, lök, 

ingefära, vitlök, kryddnejlika, kardemumma, kanel, lime och saffran 119 kr • 

 

 Aloo chile Kykling Korma, kycklinggryta på kormasås med cashewnötter potatis 

och koriander 119 kr  • • 

 

 Hany bany chicken grill, bitar av kycklingfilé marinerade i honung och vitlök. Rätten innehåller 

cashewnötter 129 kr  

 
 
 
 

- Naan - 

                             Naa kan beställas som halv/hel 

       10. Naan 10/15 kr 

   11. Vitlöksnaan 15/ 25 kr 

 

 
Är du allergisk? Fråga personalen om matens innehåll så hjälper vi dig. 



 

Lunchmeny 

Tisdag 
 

Om ingen indikation ges är rätten mild 
• = medium • • = stark • • • = mycket stark 

 
 
 

Mån - fre 11:00 - 15:00 

I lunchen ingår linssoppa, mango lassi, 
kaffe och te 

 

 Kyckling tikka butter masala, kycklingfilé, tomat, cashewnötter, kokosmjölk och koriander 110 kr • 

 Palak Paneer, färsk paneer som kokats i en tikka masala på cashewnötter och tomat med spenat 115 kr • 

 Pumpa kykling, pumpa och röd chili i en currysås 119 kr • 

 Lamm biryani, festrätt från Bangladesh som består av en härlig blandning av lammfilé, lök, 

ingefära, vitlök, kryddnejlika, kardemumma, kanel, lime och saffran 119 kr • 

 Lax Sallad, grillatlaxfile, rödbetor, raita, ägg, koriander 115 kr 

 Bengali mynta lamm korai, lammfilé med färsk mynta och vår grundsås 119 kr •• 

 Chana dall, gula linser med röd chili, vitlök, ingefära, koriander och spiskummin. Serveras med 

pilauris 99 kr • 

 

 
 

- Naan - 

                             Naa kan beställas som halv/hel 

       10. Naan 10/15 kr 

   11. Vitlöksnaan 15/ 25 kr 

 

 
Är du allergisk? Fråga personalen om matens innehåll så hjälper vi dig. 



 

Lunchmeny 

Onsdag 
 

Om ingen indikation ges är rätten mild 
• = medium • • = stark • • • = mycket stark 

 
 

Mån - fre 11:00 - 15:00 

 

I lunchen ingår linssoppa, mango lassi, 
kaffe och te 

 
 

 Kyckling tikka butter masala, kycklingfilé, tomat, cashewnötter, kokosmjölk och koriander 110 kr • 

 Mustard kykling, sesamfrön som innehåller koriander, röd chili  119 kr • 

 Green Vegi, grönsaker som serveras med stekt ägg (vegetarisk eller vegansk) 105 kr • 

 Bengali Sås På Torsk, torskfile, mynta, potatis, rödbetor, kokos, koriander 125 kr • 

 Mix grill, trandoorigrillade bitar av lamm, kyckling och räkor 129 kr • 

 Mango lamm, , lammgryta med kokos, cashewnötter och mango 125 kr 

 

 
- Naan - 

                             Naa kan beställas som halv/hel 

       10. Naan 10/15 kr 

   11. Vitlöksnaan 15/ 25 kr 

 

 
 

 
Är du allergisk? Fråga personalen om matens innehåll så hjälper vi dig. 



 

Lunchmeny 

Torsdag 
Om ingen indikation ges är rätten mild 

• = medium • • = stark • • • = mycket stark 
 
 

Mån - fre 11:00 - 15:00 

I lunchen ingår linssoppa, mango lassi, 
kaffe och te 

 Kyckling tikka butter masala, kycklingfilé, tomat, cashewnötter, kokosmjölk och koriander 110 kr • 

 Dhaniya Kykling grill, grillad kycklingfilé som marineras i chili, koriander och sesamfrön. Serveras 

med tandoorisås och stekta grönsaker 129 kr •• 

 Cheese butter masala, paneerbitar i en tomat och cashewnötsås 110 kr  

 Lamm pasanda, brynta bitar av lammfilé som kokas i en mild yoghurtgryta med smak av kanel, 

kardemumma, dadlar, mandel och cashewnötter 125 kr  

 Lamm biryani, festrätt från Bangladesh som består av en härlig blandning av lammfilé, lök, 

ingefära, vitlök, kryddnejlika, kardemumma, kanel, lime och saffran 119 kr • 

 Lax Sallad, grillatlaxfile, rödbetor, raita, ägg, koriander 115 kr 

 Okragryta med spenat, våra mest populära rätter som serveras med en twist (vegetarisk eller 

vegansk), 115 kr • 

 

 
 

- Naan - 

                             Naa kan beställas som halv/hel 

       10. Naan 10/15 kr 

   11. Vitlöksnaan 15/ 25 kr 

 
Är du allergisk? Fråga personalen om matens innehåll så hjälper vi dig. 



 

Lunchmeny 

Fredag 
Om ingen indikation ges är rätten mild 

• = medium • • = stark • • • = mycket stark 
 
 

Mån - fre 11:00 - 15:00 

I lunchen ingår linssoppa, mango lassi, 
kaffe och te 

 Kyckling tikka butter masala, kycklingfilé, tomat, cashewnötter, kokosmjölk och koriander 110 kr • 

 Palak Paneer, färsk paneer som kokats i en tikka masala på cashewnötter och tomat med spenat 115 kr • 

 Bengali Sås På Torsk, torskfile, mynta, potatis, rödbetor, kokos, koriander 125 kr • 

 Lamm biryani, festrätt från Bangladesh som består av en härlig blandning av lammfilé, lök, 

ingefära, vitlök, kryddnejlika, kardemumma, kanel, lime och saffran 119 kr • 

 Kofta veggie curry, grönsaksbollar med lök, koriander och färsk mynta (vegetarisk eller vegansk)110 kr • 

 Lax Sallad, grillatlaxfile, rödbetor, raita, ägg, koriander 115 kr 

 Mix grill, trandoorigrillade bitar av lamm, kyckling och räkor 129 kr • 

 Mango lamm, , lammgryta med kokos, cashewnötter och mango 125 kr 

 Aloo Kykling Korma, kycklingfilé med potatis, vitlök, ingefära och kormasås på cashewnötter 119 kr 

 
 

- Naan - 

                             Naa kan beställas som halv/hel 

       10. Naan 10/15 kr 

   11. Vitlöksnaan 15/ 25 kr 

 
Är du allergisk? Fråga personalen om matens innehåll så hjälper vi dig. 


