
M
ÅNDAG

Chicken Tikka Masala
Kycklingfilé med grädde,

tomat och nötter 
i gräddsås.

109:-

Palak Paneer
Hemlagad indisk färskost 

tillagad med smörstekt spenat
grädde, lök, tomat, färsk 

koriander och kryddor.

109:-

Chicken Malabar
Kycklingfilé med sambal, 

vitlök, citron i currysås.

109:-

Beef Delhi Dopiaza
Biffilé med stekt lök 
och tomat i currysås

115:-

Kerala Karai
Lammfilé tillagad med tomat, 

lök, paprika, chili pickles i en 
spännande gryta.

120:-

Alo Begun Achari
Potatis och aubergine tillagad 
med hemgjord mixad riekeh – 

chili, mango, lime, färsk ingefära 
och koriander.

109:-

Chicken Tikka Sizlar
Tandoorimarinerad grillad 

kycklingfilé med stekta grönsaker 
i en varm järnform.

114:-

Tandoori Chicken Sizlar
Tandoorimarinerad grillade 
kycklingklubbor med stekta 
grönsaker i en varm järnform.

114:-

Restaurang

Mix Thali
3 smårätter (Palak Paneer, Chicken 

Basanti, Lamb Balti) med ris.

130:-

Inkl. Naanbröd, Dryck, Sallad, Daal Soppa, Kaffe och Te. 
www.restaurangincredibleindia.se



TISDAG

Chicken Tikka Masala
Kycklingfilé med grädde,

tomat och nötter 
i gräddsås.

109:-

Palak Paneer
Hemlagad indisk färskost 

tillagad med smörstekt spenat
grädde, lök, tomat, färsk 

koriander och kryddor.

109:-

Sami Sambal
Biffilé i en sambalkryddad 

tomat och currysås. 

115:-

Tandoori Chicken Sizlar
Tandoorimarinerad grillade 

kycklingklubbor med stekta grönsaker 
i en varm järnform.

114:-

Green Veg Curry
Potatis och Aubergine tillagad med 

hemgjord mixed riekeh – chili, mango, lime, 
färsk ingefära och koriander.

109:-

Sweet Chili Chicken
Kycklingfilé tillagad med

 sweet chili sås och färsk vitlök 
tillsammans med yoghurt 

och grädde.

109:-

Chicken Tikka Sizlar
Tandoorimarinerad grillad 

kycklingfilé med stekta grönsaker 
i en varm järnform.

114:-

Lamm Spenat
Lammfilé och spenat tillagad med 

tomat, lök, paprika, chili pickles 
i en spännande gryta.

120:-

Restaurang

Mix Thali
3 smårätter (Palak Paneer, Chicken 

Basanti, Lamb Balti) med ris.

130:-

Inkl. Naanbröd, Dryck, Sallad, Daal Soppa, Kaffe och Te. 
www.restaurangincredibleindia.se



TO
RSDAG

Chicken Tikka Masala
Kycklingfilé med grädde,

tomat och nötter 
i gräddsås.

109:-

Palak Paneer
Hemlagad indisk färskost tillagad
 med smörstekt spenat, grädde, 

lök, tomat, färska koriander 
och kryddor.

109:-

Lamb Balti
Lammfilé med potatis, stekt lök,

 paprika, tomat, lime pickles 
och färska koriander i balitsås.

120:-

Tandoori Chicken Sizlar
Tandoorimarinerad grillade 
kycklingklubbor med stekta 
grönsaker i en varm järnform.

114:-

Mix Thali
3 smårätter (Palak Paneer, Chicken 

Basanti, Lamb Balti) med ris.

130:-

Bhindi Chotpoti
Friterad okra med lök, paprika
 kikärtor, hemlagad indisk ost, 
potatis, tomat och currysås.

109:-

Chicken Basatini
Grillad kycklingfilé med stekt 

lök, paprika, nötter, chili pickles, 
yoghurt i baltisås.

109:-

Achari Handi Gosht
Lammfilé tillagad med hemgjord 
mixad riekeh – chili, mango, lime, 

färsk ingefära och koriander.

120:-

Restaurang

Inkl. Naanbröd, Dryck, Sallad, Daal Soppa, Kaffe och Te. 
www.restaurangincredibleindia.se

Chicken Tikka Sizlar
Tandoorimarinerad grillad 

kycklingfilé med stekta grönsaker 
i en varm järnform.

114:-



FR
EDAG

Chicken Tikka Masala
Kycklingfilé med grädde,

tomat och nötter 
i gräddsås.

109:-

Palak Paneer
Hemlagad indisk färskost 

tillagad med smörstekt spenat
grädde, lök, tomat, färsk 

koriander och kryddor.

109:-

Beef Dal
Kokade Biffilé tillagad med 

linser, tomat, chili pickles 
i currysås.

115:-

Tandoori Chicken Sizlar
Tandoorimarinerad grillade 
kycklingklubbor med stekta 

grönsaker i en varm järnform. 

114:-

Lamm Spenat
Lammfilé och spenat tillagad med 

tomat, lök, paprika, chili pickles 
i en spännande gryta.

120:-

Dal Makhani
Långkokta svarta linser 

och kidneybönor med tomater, 
vitlök, smör och grädde. 

109:-

Chicken Tikka Sizlar
Tandoorimarinerad grillad 

kycklingfilé med stekta grönsaker 
i en varm järnform.

114:-

Chicken Basanti 
Grillad kycklingfilé med 

stekt lök, paprika, nötter, 
chili pickles, yoghurt i baltisås.

109:-

Restaurang

Inkl. Naanbröd, Dryck, Sallad, Daal Soppa, Kaffe och Te. 
www.restaurangincredibleindia.se

Mix Thali
3 smårätter (Palak Paneer, Chicken 

Basanti, Lamb Balti) med ris.

130:-



O
NSDAG

Chicken Tikka Masala
Kycklingfilé med grädde,

tomat och nötter 
i gräddsås.

109:-

Palak Paneer
Hemlagad indisk färskost 

tillagad med smörstekt spenat
grädde, lök, tomat, färsk 

koriander och kryddor.

109:-

Mumbai Mango Balti
Kycklingfilé med stekt lök, färsk 

paprika, tomat, grön chili i en
 curry- och cashewnötsås garnerad 

med mango.  

109:-

Tandoori Chicken Sizlar
Tandoorimarinerad grillade 
kycklingklubbor med stekta 
grönsaker i en varm järnform.

114:-

Achari Handi Gosht
Lammfilé tillagad med hemgjord 
mixad riekeh – chili, mango, lime,

 färsk ingefära och koriander.

120:-

Chana Dal Masala
Kikärtor och svarta linser i en 
kryddstark sås med tomater, 
vitlök, lök, ingefära, chili och 

färska koriander.

109:-

Chicken Tikka Sizlar
Tandoorimarinerad grillad 

kycklingfilé med stekta grönsaker 
i en varm järnform.

114:-

Sami Sambal
Biffilé i en sambalkryddad 

tomat och currysås. 

115:-

Restaurang

Inkl. Naanbröd, Dryck, Sallad, Daal Soppa, Kaffe och Te. 
www.restaurangincredibleindia.se

Mix Thali
3 smårätter (Palak Paneer, Chicken 

Basanti, Lamb Balti) med ris.

130:-


