indian ﬂavors
120.

dal tadka

170

dal makhani

170

vegetable jhalfrezi

210

aloo gobhi

210

subz makhanwala

210

paneer makhani

270

kadhai paneer

270

paneer peshawari

265

ﬁsh amritsari

290

ﬁsh masala / curry

325

yellow lentils tempered with
cumin seeds & garlic
ดาล ทาดกา แกงถั่วเหลืองกับเม็ดยี่หรา และกระเทียม
121.

black lentil delicacy from India
ดาล มาคาหนี่ แกงถั่วดำ อาหารขึ้นชื่อจากประเทศอินเดีย
122.

medley of spring vegetables
braised with tomato & spices
จัลหเฟรซี่ ผักในฤดู ใบไมผลิตางๆ เคี่ยวกับมะเขือเทศและเครื่องเทศ
123.

combination of potato & cauliﬂower
with indian spices
อาลู โกบี้ แกงมันฝรั่งกับดอกกะหล่ำในเครื่องเทศอินเดีย
124.

mélange of seasonal vegetables
simmered in rich tomato gravy
ซับซ มาคานหวาลา ผักตามฤดูกาลตมกับซอสเ กรวี่มะเขือเทศ
125.

homemade cottage cheese simmered
in tomato & cashewnut gravy
พาเนียร มาคาหนี่ ค็อทเทจชีสสูตรเฉพาะตมกับซอสเกรวี่เม็ดมะมวงหิมพานต
และมะเขือเทศ
126.

cottage cheese stir-fried with bell peppers
& exotic Indian spices
คาไหด พารเนียร ค็อทเทจชีสผัดกับพริกหวานและเครื่องเทศอินเดีย
127.

home-made cottage cheese simmered
in pistachio & onion gravy
พาเนียร เพชารวารี
ค็อทเทจชีสสูตรเฉพาะตมกับซอสเกรวี่พิสตาชิโอและหอมใหญ
128.

batter fried ﬁsh ﬂavoured with carom seeds
อัมริทซารี ปลาทอดปรุงรสดวยเมล็ดคารรัม

129.

boneless pieces of ﬁsh
with spicy tomato based sauce
แกงกะหรี่ปลามาซาลา

may contain pork

vegetarian

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

indian ﬂavors
130.

jhinga taka tin

345

butter chicken

360

murg tariwala

315

murg patiala

315

lamb rogan josh

420

young prawns stir-fried on a griddle
with bell peppers & tomatoes
จิงหกา ทากา ทิน กุงผัดกับพริกหวาน และมะเขือเทศบนเตากริดเดอล
131.

tandoor roasted chicken ﬁnished in
tomato & cashewnut gravy
ไกอบเตาแทนดอร ในซอสผสมมะเขือเทศ และเม็ดมะมวงหิมพานต

132.

home style indian chicken curry
เมิรก ทาริวาลา แกงไกแบบพื้นบานอินเดีย

133.

chicken simmered in roasted chilli
& onion gravy
เมิรก พาเทียลา เนื้อไกตมในซอสเกรวี่หอมใหญ และพริกยาง
134.

succulent lamb simmered in
cinnamon ﬂavoured gravy
แลมป โรกัน โจช เนื้อแกะนุมๆ ตมในซอสเกรวี่กลิ่นอบเชย
135.

vegetable pulao / biryani

spiced fragrant rice pilaf with vegetables
พูเลา บียาหนี่ ขาวผัดผักแบบอินเดีย
136.

biryani

200 / 215

365 / 420 / 380 / 380

(chicken / lamb / prawns / ﬁsh)
aromatic, spiced rice preparation,
a full meal in itself
บียาหนี่ ขาวกลิ่นเครื่องเทศกับไก / แกะ / กุง / ปลา แบบอินเดีย
137.

indian whole wheat breads

60/100

(chappati-2pcs/tawa parantha)
ขนมปงธัญพืชอินเดีย (ชาปาตี 2 แผน / ตาวา พารานธา)
138.

raita

110

(pineapple / mixed vegetables / boondi)
spiced yoghurt
ไรตา โยเกิรตกลิ่นเครื่องเทศ (สับปะรด / ผักรวม / ถั่วชิกพีเชื่อม)
139.

plain yoghurt
โยเกิรตรสธรรมชาติ

may contain pork

vegetarian

90

spicy

may contain nuts

all prices are in baht and subject to 10% service charges & applicable government tax

