MENU

DRODZY GOŚCIE,
Kuchnia pakistańska jest mieszanką tradycji kulinarnych Azji Południowej,
charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem smaków. W Pakistanie
serwowane potrawy różnią się znacznie w zależności od regionu, z którego
pochodzą, odzwierciedlając tym samym etniczną i kulturową różnorodność
kraju. Potrawy są smaczne, pełne aromatu i przypraw. Dania wywodzą się
z kuchni ludów rolniczych, ciężko pracujących, dlatego bywają tłuste i kaloryczne.
W kuchni Punjabu dominuje mięso skąpane w gęstych sosach z dodatkiem
dużej ilości aromatycznych przypraw, cebuli, czosnku i duszonych warzyw.
W sosach można zamoczyć chlebek naan bądź też spróbować pakistańskiego
ryżu basmati. Smak sosów zależny jest od kompozycji użytych przypraw (masal)
i zmiany dodatków.
Nasza restauracja serwuje autentyczne dania kuchni pakistańskiej i indyjskiej

OZNACZENIA W MENU

Bezglutenowe

Stopień ostrości 1 do 3

Wegetariańskie

Idealne dla dzieci

Do wszystkich dań głównych chlebek naan lub ryż gratis.
Informujemy, że ostrość potraw możemy dostosować pod klienta, modyfikujemy również dania
pod kątem eliminacji alergenów. Prosimy o informację przy składaniu zamówienia.

NA POCZĄTEK

PRZEKĄSKI

PROSIMY ZWRACAĆ
UWAGĘ NA OSTROŚĆ DAŃ.
UŻYWAMY MIESZANKI
PAKISTAŃSKICH CHILLI,
KTÓRE SĄ NAPRAWDĘ OSTRE

ZAMÓW PRZEKĄSKĘ I WYBIERZ
DO NIEJ SOS

1. ALOO PAKORA 200 G

16 ZŁ

8. ONION BHAJI 200 G

15 ZŁ

2. BAINGAN PAKORA 200 G

18 ZŁ

9. PALAK PAKORA 200 G

18 ZŁ

3. CHICKEN PAKORA 200 G

20 ZŁ

10. PANEER PAKORA 8 SZT.

20 ZŁ

Ziemniaczki w cieście z mąki grochowej,
smażone w głębokim oleju.

Plastry bakłażana zanurzone w cieście
z ciecierzycy, smażone w głębokim oleju.

Kurczak w cieście z mąki grochowej, smażony
w głębokim oleju.

4. CHILLI PAKORA 200 G

Ryba w cieście z mąki grochowej, smażona
w głębokim oleju.

21 ZŁ

21 ZŁ

11. PRAWN PAKORA 8 SZT.

19 ZŁ

7. GOLL GAPPA 8 SZT.

23 ZŁ

Małe mączne kulki z nadzieniem z cieciorki,
ziemniaka, cebuli, czosnku i przyprawy. Serwowane
z wodą z tamaryndowca i sosem miętowym.

25 ZŁ

Krewetki z dodatkiem świeżej cebuli i ziemniaka
zanurzone w cieście z mąki grochowej, smażone
w głębokim oleju.

12. VEG. SAMOSA

6. GOBI PAKORA 200 G

Kalafior w cieście z mąki grochowej, smażony
w głębokim oleju.

Szpinak z dodatkiem świeżej cebuli, ziemniaka w cieście
z mąki grochowej, smażony w głębokim oleju.

Ser biały domowy w cieście z mąki grochowej,
smażony w głębokim oleju.

Ostre chilli z dodatkiem cebuli zanurzone w cieście
z mąki grochowej, smażone w głębokim oleju.

5. FISH PAKORA 200 G

Cebula w cieście z mąki grochowej, smażona
w głębokim oleju.

2 SZT.

18 ZŁ

Trójkątne pierożki z nadzieniem ziemniaczanogrochowym, cebulką, czosnkiem, przyprawami
indyjskimi, smażone w oleju.

SMAKOWITE

ORIENTALNE ZUPY 330 ML
13. CHICKEN CORN SOUP

15 ZŁ

Rosół z kurczaka z dodatkiem słodkiej kukurydzy,
czosnku i kawałków mięsa.

14. CORIANDER SOUP

15 ZŁ

Orientalna zupa na wywarze z kurczaka z dodatkiem
gotowanej i świeżej kolendry.

15. DAL SOUP

15 ZŁ

Zupa krem z czerwonej soczewicy.

16. LAHORI YAKHNI 

17. MUTTON SHORBA 

Rosół na wywarze z jagnięciny z dodatkiem marchwi,
świeżej kolendry, pietruszki, kopru i czerwonego
chilli.

18. PRAWN SOUP 

Orientalny rosół z kawałkami kurczaka z dodatkiem
przypraw.

Zupa krem z pomidorów dodatkiem czosnku,
śmietanki, masła i przypraw.

DANIA GŁÓWNE

WEGETARIAŃSKIE
W SOSACH 400 G

PODAWANE Z PLAIN NAAN LUB
RYŻEM BASMATI OK. 200 G

20. ALOO PALAK

29 ZŁ

Połączenie szpinaku i ziemniaków, doprawionych
chilli, cebulą i czosnkiem z dodatkiem imbiru,
kurkumy, kminu rzymskiego, kolendry, śmietanki
i masła ghee.

21. BHINDI MASALA

29 ZŁ

Okra smażona ze świeżą cebulą, pomidorem, chilli
i przyprawami indyjskimi.

22. BUTTER PANEER

29 ZŁ

Danie klasyk, wywodzące się z Indiii, w wersji
wegetariańskiej. Świeży ser paneer zanurzony
w delikatnym, maślano-pomidorowym sosie
z dodatkiem przypraw, zblendowanych orzechów
nerkowca, wiórek kokosowych, mleczka kokosowego
i śmietanki.

23. CHANA MASALA

29 ZŁ

Podstawą tego dania jest ciecierzyca (chana), w sosie
z pasty pomidorowej, cebuli, imbiru, kminku, czosnku
oraz przypraw.

24. DAL TARKA

26 ZŁ

Curry z czerwonej soczewicy, doprawione
przyprawami podsmażonymi na gorącym tłuszczu.
* określenie „tarka”, lub „tadka” w nazwie oznacza,
że danie na końcu zostało doprawione przyprawami
podgrzanymi na gorącym tłuszczu.

20 ZŁ

Orientalna zupa na wywarze z krewetek i warzyw
z dodatkiem orientalnych przypraw, świeżego chilli
i cytryny (5 szt. krewetek).

19. TOMATO SOUP
15 ZŁ

20 ZŁ

15 ZŁ

DANIA GŁÓWNE

WEGETARIAŃSKIE
W SOSACH 400 G

PODAWANE Z PLAIN NAAN LUB
RYŻEM BASMATI OK. 200 G

25. DAL MAKHANI

29 ZŁ

Gotowana czerwona soczewica z dodatkiem
czerwonej fasoli, mieszanki przypraw, czosnku,
smażonej cebulki, skąpane w delikatnym maślanośmietanowym sosie z chilli.

26. KADAI PANEER

29 ZŁ

Biały, domowy ser w sosie z dużej ilości pomidorów,
papryki i cebuli, smażonych w woku z dodatkiem
przypraw kadai masala (ziarna kolendry i suszone
chilli).

27. PANEER METHI

29 ZŁ

Ser paneer w delikatnym, kremowym sosie z liści
kozieradki, z dodatkiem czosnku, śmietany, jogurtu
i mieszanki przypraw.

28. PALAK PANEER

29 ZŁ

Biały, domowy ser w gęstym szpinakowym sosie
z dodatkiem mieszanki przypraw i śmietanki.

DANIA

WEGETARIAŃSKIE NA
RYŻU* SERWOWANE
Z SOSEM RAITA 450 G
33. VEG BIRYANI

30 ZŁ

Aromatyczne danie bazujące na ryżu basmati
z dodatkiem warzyw (groszku, marchewki,
ziemniaków, pomidorów), smażone i parowane
z dużą ilością aromatycznych przypraw (cynamon,
kardamon zielony i czarny, anyż, pieprz, kolendra).

34. CHANA PULAO

30 ZŁ

Ryż basmati smażony z ciecierzycą, pomidorami,
cebulą, czosnkiem. Następnie parowany
i doprawiony mieszanką przypraw.
* Czas oczekiwania na dania z ryżem jest dłuższy,
ze względu na proces obróbki.

29. PANEER TIKKA MASALA

PROSIMY ZWRACAĆ
UWAGĘ NA OSTROŚĆ DAŃ.
UŻYWAMY MIESZANKI
PAKISTAŃSKICH CHILLI,
KTÓRE SĄ NAPRAWDĘ OSTRE

29 ZŁ

Marynowane w przyprawach kawałki sera paneer,
podsmażane i duszone w pikantnym sosie na bazie
pomidorów i papryki z dodatkiem przypraw i jogurtu.

30. SABZI MIX

29 ZŁ

Mieszanka świeżych warzyw (brokuł, kalafior,
fasolka, pomidor, cebula, czosnek) blanszowanych,
a następnie duszonych w sosie curry z dodatkiem
mieszanki przypraw.

31. VEG JALFREZI

29 ZŁ

Warzywa poddane obróbce stir-fry, z dodatkiem
papryczki chilli, cebuli, pomidorów, zielonej papryki,
kolendry, jogurtu.

32. VEG. KOFTA

29 ZŁ

Zasmażane pulpety ziemniaczano-grochowe,
podawane w warzywnym sosie curry, na bazie
pomidorów i cebuli z dodatkiem mieszanki przypraw.

DANIA GŁÓWNE

Z PIECA TANDOOR 450 G

PODAWANE Z ZESTAWEM 4 SOSÓW,
SERWOWANE NA ŻELIWNYM TALERZU

Tandoor to tradycyjny gliniany piec w kształcie dzbana, powszechnie używany w kuchni pakistańskiej. Przyrządzane w nim
potrawy są soczyste i chrupiące zarazem, co jest zasługą wysokiej temperatury dochodzącej do 500°C oraz krótkiego czasu pieczenia.

35. PANEER TIKKA SIZZLER

32 ZŁ

Marynowane kawałki sera paneer, grillowane
w piecu, podawane w towarzystwie smażonej cebuli
i papryki, na żeliwnym talerzu.

36. CHICKEN TIKKA SIZZLER

32 ZŁ

Mięso z nogi kurczaka bez kości, marynowane
w jogurcie i przyprawach, następnie pieczone
w piecu i podawane na smażonej cebuli
z przyprawami.

37. GARLIC CHICKEN TIKKA SIZZLER

33 ZŁ

Mięso z nogi kurczaka bez kości, marynowane
w jogurcie, przyprawach i czosnku, następnie
pieczone w piecu i podawane na smażonej cebuli
z przyprawami oraz pastą czosnkową.

38. MALAI TIKKA

33 ZŁ

Łagodna wersja klasycznego sizzlera, kurczak
marynowany w jogurcie, mleku i przyprawach.
Pieczony w piecu tandoor, polany śmietanką.

39. SHASHLIK

33 ZŁ

Marynowany w jogurcie i przyprawach kurczak,
grillowanny w piecu w towarzystwie warzyw
(papryka, cebula), podawany na żeliwnym talerzu.

40. PRAWN SIZZLER

40 ZŁ

Marynowane krewetki królewskie, grillowane
w piecu, podawane na żeliwnym talerzu
w towarzystwie cebuli, świeżego chilli i cytryny.

41. SEEKH KEBAB
Seekh kebab to grillowane mięso w postaci
podłużnych kotletów. Seekh kebab powstaje
z mielonego mięsa z dodatkiem cebuli, kolendry
i przypraw. Danie jest proste, ale wymaga
odpowiedniego przygotowania i właściwej obróbki
termicznej. W idealny seekh kebab trzeba włożyć
mnóstwo serca i kulinarnej pasji.

3 KAWAŁKI 400 G
• kurczak		
• wołowina		
• jagnięcina 		

30 ZŁ
36 ZŁ
40 ZŁ

PROSIMY ZWRACAĆ
UWAGĘ NA OSTROŚĆ DAŃ.
UŻYWAMY MIESZANKI
PAKISTAŃSKICH CHILLI,
KTÓRE SĄ NAPRAWDĘ OSTRE

DANIA GŁÓWNE

Z MIĘSEM W SOSACH
400 G
PODAWANE Z PLAIN NAAN LUB
RYŻEM BASMATI OK. 200 G

34 ZŁ

Dania 42-45 są z kurczakiem
tikka (grillowany w piecu
tandoor) w jednej cenie 34 zł

42. BUTTER CHICKEN
Danie klasyk, wywodzące się z Indii. Marynowany
kurczak, grillowany w piecu tandoor, zanurzony
w delikatnym, maślano-pomidorowym sosie
z dodatkiem przypraw, zblendowanych orzechów
nerkowca, wiórek kokosowych, mleczka kokosowego
i śmietanki.

43. PAKISTANI CHICKEN MAKHANI
Marynowane kawałki kurczaka, grillowane
w piecu tandoor, następnie duszone w delikatnym
pomidorowo-maślanym sosie z dodatkiem śmietanki,
orzechów nerkowca, wiórek kokosowym, pieprzu
cayenne, kardamonu, cynamonu, chilli.

44. CHICKEN TIKKA MASALA
Danie stworzone przez Brytyjczyków, ale oparte na
tradycji indyjskiej i pakistańskiej. Kawałki kurczaka
tikka zanurzone w aromatycznym sosie pomidorowopaprykowym z dodatkiem chilli.

45. PESHAWARI TIKKA KARAI
To delikatne przyprawy, aromat mięsa grillowanego
w piecu tandoor z dominującą świeżą miętą
i pietruszką, zanurzone w sosie z pomidorowopaprykowym.

Do dań 46-63 wybierz swoje
ulubione mięso:
•
•
•
•

KURCZAK
WOŁOWINA
JAGNIĘCINA
KREWETKI

34 ZŁ
36 ZŁ
40 ZŁ
40 ZŁ

46. ACHAR GHOST
Danie przypominające w smaku pakistańskie pikle
z zielonego mango, limonki. „Achar ghost”=”pikle
z mięsa”. Mięso przygotowywane jest z dodatkiem
przypraw używanych do warzywnych pikli,
pomidorów, czosnku, pikli mango, mieszanki
przypraw, jogurtu.

47. BHINDI GHOST
Wybrany rodzaj mięsa smażony z okrą, świeżą
cebulą, pomidorem, chilli i przyprawami indyjskimi.

48. CHANGEZI
Bogate smakowo, kremowe curry w stylu mogolskim.
Pieczone mięso, następnie duszone w sosie
z mleka, śmietanki, cebuli, orzechów nerkowca, pasty
imbirowo-czosnkowej, pomidorów, kolendry, liści
kozieradki i mieszanki przypraw chaat masala.
* Legenda głosi, że nazwa dania powstała od imienia
XIII wiecznego wojownika Chengiz Khana.

49. CHOLAY GHOST
Danie, które jest połączeniem cieciorki i mięsa
w smakowitym sosie pomidorowym z dodatkiem
czosnku, cebuli, imbiru, kolendry, mieszanki
przypraw, kurkumy i jogurtu.

50. CREAM QORMA
Danie jest kombinacją czerwonej soczewicy i mięsa.
Wybrane mięso w sosie z soczewicy, cebuli, czosnku,
jogurtu i mieszanki przypraw.
* Danie bardzo popularne w regionie Hyderabadu,
ale spotykane również w całym Pakistanie.

51. DAL GHOST
Danie jest kombinacją czerwonej soczewicy i mięsa.
Wybrane mięso w sosie z soczewicy, cebuli, czosnku,
jogurtu i mieszanki przypraw.
* Danie bardzo popularne w regionie Hyderabadu, ale
spotykane również w całym Pakistanie.

DANIA GŁÓWNE

Z MIĘSEM W SOSACH 450 G
Do dań 46-63 wybierz swoje
ulubione mięso:
•
•
•
•

KURCZAK
WOŁOWINA
JAGNIĘCINA
KREWETKI

34 ZŁ
36 ZŁ
40 ZŁ
40 ZŁ

52. DHANIA GHOST
Wybrany rodzaj mięsa smażony w sosie ze świeżej
kolendry, pomidorami, czosnkiem, imbirem,
chilli, przyprawą garam masala, jogurtem.

53. GREEN PUNJABI CURRY
Aromatyczne, ziołowe, zielone curry. Powstaje
z połączenia mięsa, sosu bazującego na liściach
kozieradki, mięty, pietruszki, kolendry, zielonego chilli
z dodatkiem pomidorów, czosnku, cebuli i mieszanki
przypraw.

54. JALFREZI
To połączenie wybranego rodzaju mięsa, warzyw
z dominantą papryki i przypraw. „Jalfrezi” tłumaczy
się jako „pikantne jedzenie”. Warzywa poddane
obróbce „stir-fry”, smażone mięso, zielona papryka,
papryczka chilli, kurkuma, cebula, pomidory,
czosnek, kolendra, kminek, jogurt.

55. LAHORI CURRY
Klasyczne, pakistańskie brązowe curry, popularny
street food w mieście Lahore. Podawane z wybranym
mięsem, zanurzonym w sosie bazującym na wywarze
mięsnym z dodatkiem przypraw, brązowej suszonej
cebulki, chilli, kurkumy, kardamonu i jogurtu.

56. MADRAS CURRY
Pikantne curry z mięsem, zielonymi papryczkami
chilli, czosnkiem, imbirem, goździkami, pomidorami
i dużą ilością przypraw takich jak garam masala,
kurkuma, gałka muszkatołowa.

57. MASKA
To danie, w którym mieszają się smaki słodki, kwaśny
i pikantny. Marynowane mięso w sosie z masła,
pomidorów, cebuli, liści kozieradki, czosnku, liści soji,
ziarenek maku, garam masali, orzechów nerkowca.

58. PUNJABI QORMA
Wersja qormy na ostro. Wybrane mięso smażone
i duszone w sosie na bazie pomidorów, czosnku,
cebuli, z dodatkiem mieszanki przypraw (cynamon,
anyż, szafran, kminek) i jogurtu.

PODAWANE Z PLAIN NAAN LUB
RYŻEM BASMATI OK. 200 G

59. RAJMA GHOST
Danie na bazie czerwonej fasoli, wybranego mięsa
i pomidorów z dodatkiem czosnku, cebuli, liści
kozieradki, imbiru, cynamonu, nasion kolendry
i kminu rzymskiego.

60. ROGAN JOSH
Danie wywodzi się z kuchni kaszmirskiej, inspirowane
kuchnią perską. Mięso pieczone z dodatkiem masła
ghee, gdzie ‚rogan’ (jęz. farsi) oznacza ‚masło’, josh
‚gorący’. Wybrane mięso duszone z masłem ghee,
kardamonem, imbirem, asfetydą, kaszmirskim
chilli, kolendrą i jogurtem, cebulą, czosnkiem i
pomidorami.

61. SUBZI GHOST
Wybrane mięso duszone w sosie z mieszanki warzyw
(groszek, ziemniaki, brukselka, marchewka, fasolka),
pomidorów, cebulka, czosnek, chilli, kolędra, imbir,
mieszanka przypraw.

62. WHITE QORMA
Wybrane mięso smażone i duszone w sosie curry
ze śmietanką z dodatkiem aromatycznej mieszanki
przypraw, jogurtu, pasty cebulowej, pasty
z migdałów, orzechów nerkowca, kokosów,
cynamonu, mleczka kokosowego.

63. VINDALOO
Jest to najostrzejsza odmiana indyjskiego curry. Łączy
w sobie smak cebuli, chilli, czosnku, octu winnego,
pasty vindaloo i bulionu.
* Vindaloo przywieźli do Indii Portugalczycy.

DANIA GŁÓWNE

Z MIĘSEM NA RYŻU 450 G
Do dań 64-68 wybierz swoje
ulubione mięso:
•
•
•
•

KURCZAK
WOŁOWINA
JAGNIĘCINA
KREWETKI

34 ZŁ
36 ZŁ
40 ZŁ
40 ZŁ

PROSIMY ZWRACAĆ
UWAGĘ NA OSTROŚĆ DAŃ.
UŻYWAMY MIESZANKI
PAKISTAŃSKICH CHILLI,
KTÓRE SĄ NAPRAWDĘ OSTRE

66. HYDERABADI BIRYANI
Najostrzejsza i najbardziej aromatyczna wersja
potrawy biryani. Gotowany ryż basmati, zapiekany
z mocno smażonym mięsem, świeżym chilli,
cynamonem, kardamonem czarnym i zielonym,
cebulą, czosnkiem, mieszanką przypraw biryani.

67. KABULI PULAO
64. BIRYANI
Ugotowany ryż basmati, zapiekany z wybranym
rodzajem mięsa, dużą ilością przypraw biryani, chilli,
czosnkiem i cebulką.

68. PUNJABI PULAO

65. SUBZI BIRYANI
Ugotowany ryż basmati, zapiekany z wybranym
rodzajem mięsa, dodatkiem mieszanki warzyw
(marchewka, brukselka, ziemniak, kalafior,
szczypiorek), chilli, czosnkiem, cebulą i mieszanką
przypraw biryani.

SAŁATKI 300 G
69. PAKISTANI KACHUMBER

18 ZŁ

Tradycyjna sałatka popularna w Indiach i Pakistanie.
Drobno skrojone warzywa: ogórek, pomidor, świeża
cebula, świeża kolendra, sok z cytryny, pieprz czarny,
kminek. Opcjonalnie chilli.

DESERY
70. GULAB JAMUN 3 SZT.

15 ZŁ

Gulab jamun to deser z mlecznej masy
przypominający pączki. Potrawę przygotowuje się
z cukru i zsiadłego mleka oraz smaży na głębokim
tłuszczu. Podawane z syropem różanym.

71. RASGULLA

3 SZT.

15 ZŁ

Rasgulla jest deserem popularnym na
subkontynencie indyjskim i regionach południowoazjatyckich. Ma kształt kuleczek, wykonanych
z mleka w proszku. Nasączane lekkim syropem
z cukru, dopóki syrop nie przeniknie do wnętrza.
Podawane z syropem różanym.

72. MUTANJAN RICE 250 G

Gotowany techniką pilaw ryż, duszony z wybranym
mięsem z dodatkiem smażonej cebuli, rodzynek,
wiórek kokosowych, migdałów i mieszanką przypraw
pilao.

15 ZŁ

Ryż gotowany w słodkiej wodzie z kardamonem,
cynamonem z dodatkiem rodzynek, wiórek
kokosowych, płatków migdałów i mieszanką
kandyzowanych skórek.

Klasyczne pakistańskie pulao, ryż basmati gotowany
jest na wywarze z mięsa z dodatkiem mieszanki
przypraw. Następnie duszony z dodatkiem mięsa,
marchewki, przypraw pulao, czosnkiem, imbirem.

DODATKI

DODATKI

CHLEBKI
NAAN

AROMATYCZNE
SOSY
73. CHILLI
74. RAITA

ŚREDNICA 20 CM

6 ZŁ

50 ML

6 ZŁ

50 ML

75. CZOSNEK

6 ZŁ

50 ML

76. ZIELONE MANGO 50 ML

6 ZŁ

77. MIĘTA

6 ZŁ

50 ML

6 ZŁ

78. TAMARYNDOWIEC 50 ML

DODATKI

1 SZT.

8 ZŁ

Świeży chlebek z mąki pszennej, wypiekany
w piecu Tandoor.

84. BUTTER NAAN 1 SZT.

9 ZŁ

Świeży chlebek z mąki pszennej wypiekany
w piecu Tandoor z dodatkiem masła ghee.

85. CZOSNKOWY

1 SZT.

10 ZŁ

chlebek Naan wypiekany w piecu Tandoor
ze świeżym czosnkiem, masłem ghee.

86. MIĘTOWY 1 SZT.

RYŻ

11 ZŁ

Świeży chlebek z mąki pszennej wypiekany
w piecu Tandoor z dodatkiem świeżej mięty.

79. BASMATI
80. PILAO

83. PLAIN NAAN

350 G

300 G

10 ZŁ
15 ZŁ

Ryż basmati z dodatkiem kuminu,
przypraw pilao.

81. JERRA 300 G

87. Z KOLENDRĄ 1 SZT.

88. Z CZARNUSZKĄ 1 SZT.
15 ZŁ

11 ZŁ

Świeży chlebek z mąki pszennej wypiekany
w piecu Tandoor z dodatkiem kolędry.

11 ZŁ

Świeży chlebek z mąki pszennej wypiekany
w piecu Tandoor z dodatkiem czernuszki

Ryż basmati z dodatkiem kuminu oraz czosnku.

82. CYTRYNOWY 300 G

15 ZŁ

Ryż basmati gotowany z przyprawą lemon rice
masala (kurkuma, kozieradka, gorczyca, sok
z cytryny).

89. SEROWY 1 SZT.

12 ZŁ

Świeży chlebek z mąki pszennej wypiekany
w piecu Tandoor z serem.

KLASYK SHANI JANI

Pod chrupiącą i rumianą skórką tych
chlebków kryje się delikatne wnętrze.
Jest dostępny także z dodatkiem
masła ghee, świeżego czosnku lub
mięty, dzięki czemu idealnie wplata
się w bogate smaki Shani Jani.

ZIMNE

NAPOJE

NAPOJE

ORIENTALNE
90. SALTY LASSI

11 ZŁ

330 ML

Rodzaj słonego szejka, na bazie jogurtu z solą
himalajską.

91. MANGO LASSI

Szejk na słodko z dodatkiem mango, jogurtu, mleka,
kardamonu.

92. MASALA CHAI

15 ZŁ

400 ML

Czarna herbata gotowana na mleku z przyprawami.

GORĄCE

93. HERBATY 400 ML
•
•
•
•
•
•

15 ZŁ

ZIELONA
CZARNA
SPICY BERRY
LEMON
GINGER
EARL GREY

97. NAPÓJ GAZOWANY
•
•
•
•

250 ML

AMERICANO 			
CAPPUCINO			
LATTE 				
ESPRESSO			

6 ZŁ

COLA
COLA ZERO
FANTA
SPRITE

6 ZŁ

250 ML

• JABŁKO
• POMARAŃCZOWY
• CZARNA PORZECZKA

99. HERBATY MROŻONE 250 ML

6 ZŁ

• BRZOSKWINIA I HIBISKUS
• CYTRYNA I TRAWA CYTRYNOWA

ALKOHOL

94. KAWY
•
•
•
•

11 ZŁ

Gazowana lub niegazowana

98. SOKI

NAPOJE

6 ZŁ

Gazowana lub niegazowana

96. WODA KROPLA BESKIDU 750 ML
12 ZŁ

330 ML

95. WODA KROPLA BESKIDU 330 ML

12 ZŁ
15 ZŁ
15 ZŁ
10 ZŁ

Z BECZKI
• IPA KSIĄŻĘCE 0,3 L		
• IPA KSIĄŻĘCE 0,5 L		

9 ZŁ
11 ZŁ

BUTELKA
•
•
•
•

KOZEL LEZAK 0,5 L		
KOZEL CERNY 0,5 L		
KSIĄŻĘCE PORTER 0,5 L		
KSIĄŻĘCE WEIZEN 0,5 L		

10 ZŁ
10 ZŁ
11 ZŁ
11 ZŁ

IMPORTY
• COBRA 0,33 L			
• KINGFISHER 0,33 L 		
• GOA 0,5 L 			

12 ZŁ
12 ZŁ
13 ZŁ

PIWA KRAFTOWE
• BROWAR ZAKŁADOWY		
* zapytaj kelnera

12 ZŁ

PIWA BEZALKOHOLOWE
• LECH FREE 0,5 L			
• LECH FREE SMAKOWY 0,5 L

10 ZŁ
10 ZŁ

SKORZYSTAJ Z NASZYCH OFERT
KARTA STAŁEGO KLIENTA

Zbierz 9 naklejek i odbierz danie
główne gratis do 34 zł

NASZE DANIA W DOSTAWIE

Zamawiaj w dostawie do domu
pod numerem 533 144 428
Minimalna wartość zamówienia 40 zł.
https://shani-jani.ordersmart.pl/2831

* Do ceń dań w dostawie i na wynos,
dodajemy 1,5 zł jako koszt opakowań.
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Szukasz więcej promocji i okazji w Shani Jani?
Obserwuj nasz Facebook:
facebook.com/ShaniJaniRestaurant
Pamiętaj, promocji i zniżek nie łączymy

