Menukaart

VOORGERECHTEN
CHICKEN SOEP

€ 5,00

Linzensoep met kip op smaak gebracht met diverse Indiase kruiden

DAL SOEP

€ 4,50

Linzensoep bereid met diverse Indiase kruiden

ONION BHAJEE

€ 5,00

Gekruide uien gefrituurd in kikkererwtenbeslag.
Geserveerd met salade en sauzen

SAMOSA VEGETABLE

€ 5,00

Gefrituurd bladerdeeg pasteitje gevuld met aardappelen, doperwten,
verse gember en groene pepers. Geserveerd met salade en sauzen

PANEER PAKORA

€ 5,50

Stukjes Indiase kaas gefrituurd in een kruidig beslag.
Geserveerd met salade en sauzen

SEEKH KEBAB

€ 6,50

Kebab van lamsgehakt bereid met Indiase kruiden, gember, knoflook en
groene pepers. Geserveerd met gemengde salade en sauzen

CHICKEN CHAT

€ 6,50

Stukjes kip met kruiden, citroensap en salade (koud gerecht)

CHICKEN TIKKA

€ 6,50

Gegrilde stukjes kipfilet gemarineerd in tandoorisaus met zwarte pepers.
Geserveerd met salade en saus

HOT CHICKEN WINGS

€ 6,00

Pittig gekruide kippenvleugels, gemarineerd in tandoorisaus.
Geserveerd met salade en sauzen

KING PRAWNS BUTTERFLY

€ 7,00

Recept van de chef: grote gefrituurde gamba’s.
Geserveerd met gemengde salade en sauzen

FISH PAKORA

€ 6,50

Gemarineerde stukjes vis, gefrituurd en geserveerd met salade en sauzen

MIXED STARTER
2 chicken wings, onion bhajee, 1 samosa, 1 chicken tikka, 1 seekh bebab
combinatie van chicken wings, gefrituurde uien, seekh kebab, kip tikka en samosa

€ 10,50

TANDOORI SPECIALITEITEN (SIZZLERS)

Deze gerechten worden gegrild in de houtskool kleioven en geserveerd met
basmatirijst, groentecurry, salade, tamarinde en yoghurtmintsaus.

CHICKEN TANDOORI

€ 15,00

Gemarineerde kippenpootjes

CHICKEN TIKKA TANDOORI

€ 16,50

Gemarineerde stukjes kipfilet

LAMB TIKKA

€ 17,50

Gemarineerde stukjes lamvlees in tandoori kruiden

GARLIC CHICKEN TIKKA

€ 16,50

Kipfilet gemarineerd in knoflooksaus

LAMB CHOP TANDOORI

€ 17,95

Gemarineerde lamskoteletten

KING PRAWN TANDOORI

€ 19,50

Grote gepelde gamba’s, gemarineerd in knoflook en koriander.

FISH TIKKA TANDOORI

€ 17,00

Gemarineerde stukjes vis

TANDOORI MIXED GRILL

€ 19,50

Combinatie van Chicken Tandoori, Kip Tikka, Lamb Tikka, Seekh Kebab en

ANNAPURNA KING PRAWN

€ 20,00

Verassingspecialiteit van de chef (mild)

KIP CURRY

Alle gerechten worden geserveerd met basmatirijst en salade

CHICKEN BHUNA

€15,50

Kipcurry met paprika, uien, tomaat en verse kruiden (licht pittig)

CHICKEN BUTTER

€15,75

Gegrilde stukjes kipfilet in romige tomatensaus met cashewnoten en rozijnen (mild)

CHICKEN KARAHI

€15,75

Stukjes kip bereid met verse koriander, uien, paprika, gember en knoflook(licht pittig)

CHICKEN KASHMIRI

€16,50

Romige kipcurry met rozijnen, lychee en stukjes verse mango (mild)

CHICKEN KORMA

€15,75

Kipfilet in roomsaus met kokos, rozijnen en geschaafde amandelen (zeer mild)

CHICKEN MADRAS

€15,50

Scherpe kipcurry bereid met zuid Indiase kruiden met citroen (pittig)

CHICKEN SAAG

€15,50

Kipcurry met verse spinazie en kruiden (licht pittig)

CHICKEN TIKA JHALFRAZI

€15,75

Stukjes kip bereid in tandoori oven met tomaat, uien, paprika,
verse kruiden en Spaanse peper (pittig)

CHICKEN TIKKA MASALA

€15,75

Gegrilde kipfilet in tandoorisaus bereid met room, rozijnen, gember en knoflook (mild)

CHICKEN VINDALOO
Stukjes kip in currysaus met aardappelen bereid met een melange van
hete specerijen uit ZuidIndia (zeer pittig)

€15,75

LAMSVLEES CURRY
Alle gerechten worden geserveerd met basmatirijst en salade

LAMB BHUNA

€ 16,50

Lamsvleescurry met paprika, uien, tomaat en verse kruiden (licht pittig)

LAMB CHOP MASALA

€ 17,50

Gegrilde lamskoteletten in tandoorisaus bereid met een specifieke kruidenmix (mild)

LAMB KARAHI

€ 16,75

Stukjes lamsvlees bereid met verse koriander, uien, gember en knoflook (licht pittig)

LAMB KASHMIRI

€ 17,95

Romige lamscurry met rozijnen, lychee en stukjes verse mango (mild)

LAMB KORMA

€ 16,75

Stukjes lamsvlees in roomsaus met kokos, rozijnen en geschaafde amandelen (zeer mild)

LAMB MADRAS

€ 16,50

Scherpe lamscurry bereid met zuid Indiase kruiden met citroen (pittig)

LAMB ROGAN JOSH

€ 16,50

Stukjes lamsvlees in curry bereid met gember, knoflook en tomaten (mild)

LAMB SAAG

€ 16,75

Lamsvleescurry met verse spinazie en kruiden (licht pittig)

LAMB TIKKA MASALA

€ 16,75

Gegrild lamvlees in tandoorisaus bereid met room, rozijnen, gember en knoflook (mild)

LAMB VINDALOO

€ 16,75

Lamsvlees in kerriesaus met aardappelen bereid met een melange
van hete specerijen uit ZuidIndia (zeer pittig)

VIS CURRY
Alle gerechten worden geserveerd met basmatirijst en salade.

FISH CURRY

€17,50

Stukjes visfilet in pittige saus bereid met Indiase kruiden, uien,tomaten en pepers (licht pittig)

KING PRAWN BHUNA

€18,50

Curry van gamba’s met paprika, uien, tomaat en verse kruiden (licht pittig)

KING PRAWN KORMA

€18,50

Grote garnalen in roomsaus met kokos en geschaafde amandelen (mild)

KING PRAWN MADRAS

€18,50

Curry van gamba’s bereid op Zuid Indiase wijze (pittig)

KING PRAWN MASALA

€18,50

Grote garnalen bereid met tomaten, gember, knoflook, verse pepers, paprika,
uien en een melange van specerijen (mild)

KING PRAWN SAAG

€18,50

Curry van gamba’s met verse spinazie en kruiden (licht pittig)

KING PRAWN VINDALOO
Grote garnalen in kerriesaus met aardappelen bereid met een melange van
hete specerijen uit ZuidIndia (zeer pittig)

€18,50

VEGETARISCHE GERECHTEN
Deze gerechten kunnen als bijgerecht of als hoofgerecht worden besteld.
Bijgerechten zijn kleine porties zonder rijst. De hoofdgerechten zijn standaard
porties geserveerd met basmatirijst.

SHAHI PANEER

€8,00

€15,00

€7,50

€13,50

€7,50

€12,50

€7,50

€12,00

€7,50

€12,50

€7,50

€13,00

€7,50

€12,50

€7,50

€13,00

€7,50

€13,50

€7,50

€13,50

Zelfgemaakte kaas bereid met room en kruiden (milde smaak)

SAAG PANEER
Zelfgemaakte kaas en verse spinazie bereid met room en kruiden

MIXED VEGETARIAN KORMA
Gemixte groenten in een romige saus

DAL TARKA
Indiase linzen bereid met knoflook, tomaten en kruiden

DAL MAKHANI
Mild gekruide linzen bereid met room en boter
Kikkererwten curry bereid met milde specerijen

ALOO GOBI
Indiaas gekruide en gebakken aardappelen en bloemkool

MATTER PANEER
Kaas van het huis en erwtjes in curry

MUSHROOM BHAJEE
Champignons met tomaten, uien en kruiden

BHINDI BHAJEE
Verse okra’s (Indiase groente) bereid met boter, uien en tomaten

BAINGAIN BHAJEE
Gegrilde aubergines bereid met Indiase kruiden, boter en uien

RIJSTSPECIALITEITEN BIRYANI
Biryani is een eenpansgerecht van basmatirijst met vlees, vis of vegetarisch, gedecoreerd met gesneden
komkommer en amandelschaafsel. Biryanigerechten worden geserveerd met raita (yoghurtsaus), groentecurry
en gemengde salade

CHICKEN BIRYANI

€ 15,75

Kip Biryani

LAMB BIRYANI

€ 16,75

Lamsvlees Biryani

KING PRAWN BIRYANI

€ 19,00

Grote garnalen Biryani

VEGETARIAN BIRYANI
Groente Biryani

€ 15,00

NEPALESE THALI GERECHTEN
Thali wordt geserveerd in een platte, metalen bord met kleine metalen kommetjes met verschillende
gerechtjes

DAL BHAAT MAASU (LAMSVLEES)

€ 18,00

Hét nationale gerecht uit Nepal: een rijstschotel met
gekruide linzensaus, groentecurry, lamscurry, atjar en salade

THALI DAL BHAAT MAASU (KIP)

€ 17,00

Hét nationale gerecht uit Nepal: een rijstschotel met
gekruide linzensaus, groentecurry, kipcurry, atjar en salade

THALI DAL BHAAT TARAKARI

€ 16,00

De vegetarische variant: een rijstschotel met gekruide linzensaus, groentecurry, atjar en salade

MOMO

€ 12,00

Zelfgemaakte gestoomde pasteitjes gevuld met gemixte groenten.
Geserveerd met een dipsaus en salade

FRIED MOMO

€ 15,00

Zelfgemaakte gefrituurde pasteitjes gevuld met lamsgehakt.
Geserveerd met een dipsaus en salade

CHICKEN CHILLY

€ 15,95

Gebakken kipfiletreepjes met Spaanse peper, ui, tomaten en kruiden (pittig)

BIJGERECHTEN
Voor extra groenten kan een keus worden gemaakt uit de vegetarische gerechten (kleine porties)

PAPADUM

€ 0,50

Knapperige Indiase kroepoek

GEBAKKEN RIJST MET INDIASE KRUIDEN

€ 4,00

BASMATI PILAU RIJST

€ 3,00

RAITA

€ 3,50

Komkommer in een kruidige yoghurtsaus

MANGO CHUTNEY

€ 2,00

UIENSALADE

€ 2,00

Rode en witte uien met kruiden

GEMIXTE SALADE

€ 5,95

KINDERMENU
CHICKEN KASHMIRI, RICE & SALAD

€ 9,00

Romige kipcurry met rozijnen, lychee en stukjes verse mango (milde smaak)

CHICKEN PAKORA , RICE & SALAD
Stukjes kipfilet gefrituurd in een huisgemaakt beslag geserveerd met rijst en salade

€ 8,50

INDIAAS BROOD/NAN
NAN

€ 2,50

Zelfgemaakt Indiaas witbrood uit de tandoori oven

BUTTER NAN

€ 3,00

Zelfgemaakt Indiaas witbrood uit de tandoori oven met boter

GARLIC NAN

€ 3,50

Nan met verse knoflook

CHEESE NAN

€ 3,50

Nan met gesmolten kaas

PESHWARI NAN

€ 3,50

Zoete variant: nan met kokos en rozijnen

KEEMA NAN

€ 4,00

Nan gevuld met gegrild lamsgehakt

TANDOORI ROTI

€ 2,00

Zelfgemaakt dun Indiaas brood van volkoren meel bereid in de tandoori oven

TANDOORI PARATHA

€ 3,00

Zelfgemaakt dun Indiaas brood van volkoren meel bereid in de tandoori oven bereid met boter

ALOO PARATHA

€ 3,50

Indiase roti gevuld met aardappelen, gebakken in de tandoori oven

DESSERTS
KHIER

€ 4,95

Basmati rijst pudding bereid met melk en gedroogde vruchten

GULAB JAMUN

€ 5.75

Zelfgemaakte zoetigheid van deeg,
ingedikt in warm suiker siroop en op
smaak gebracht met rozen water

KULFI

€ 5.95

Indiase zelfgemaakte melk ijs met
noten en cardamom aroma

MANGO IJS

€ 6.95

Rijpe mango vruchtenijs dat smaakt
naar meer, geserveerd met slagroom

DAME BLANCHE (BIO)

€ 6.95

Verrassend romig, vol van smaak vanille
ijs met warme chocolade saus en slagroom

PISTACHE IJS

€ 7.50

Senstationeel lekkere pistache ijs met
Amaretto likeur en slagroom

CHOCOLADE IJS (BIO)

€ 6.95

Biologisch chocolade roomijs met pure
chocoladestukjes, geserveerd met slagroom

HUISGEMAAKTE YOGURT IJS.

€ 5,95

WARME DRANKEN
KOFFIE

€ 2,20

ESPRESSO

€ 2,20

DUBBELE ESPRESSO

€ 3,00

CAPPUCCINO

€ 2,40

KOFFIE VERKEERD

€ 2,80

LATTE MACCHIATO

€ 3,20

MONIN SIROOP

€ 0,50

KISS OF FIRE

€ 6,20

IRISH COFFEE

€ 6,20

FRENCH COFFEE

€ 6,20

ITALIAN COFFEE

€ 6,20

THEE

€ 2,40

MUNTHEE

€ 2,60

INDIASE/NEPALESE KRUIDEN THEE MET MELK GLAS

€ 3,00

INDIASE/NEPALESE KRUIDEN THEE MET MELK POT

€ 8,00

SPECIALE INDIASE YOGURT DRANKEN
MANGO LASSIE
Bereid met mango en yoghurt
LASSIE ZOET OF ZOUT
Bereid met rozenwater en yoghurt

BIEREN

(INDIA)KING FISHER KLEIN 330ML
(INDIA) COBRA KLEIN 330ML
(INDIA) KING FISHER GROOT 660ML
(INDIA) COBRA GROOT 660ML
(INDIA) KING COBRA SPECIAL 7,5% 750ML
(NEPAL)GORKHA
(NEPAL)KHUKRI
HEINEKEN FLES

APERATIEF

SHERRY MEDIUM OF DROOF
PORT WIT
PORT ROOD
CAMPARI
MARTINI ROOD
MARTINI WIT
JONGE JENEVER
OUDE JENEVER

LIKEUR

BAILEYS
TIA MARIA
COINTREAU
GRAND MARNIER
AMARETTO
SAMBUCA(WIT)

COGNAC

JOSEPH GUY
MARTELL
REMY MARTIN VSOP
HENNESSY

WISKEY

BALLANTINES
RED LABEL
BLACK LABEL
JAMESON IRISH
JACK DANIELS
J&B
CHIVAS REGAL

OVERIGE STERKE DRANKEN
BACARDI RUM
ABSOLUT VODKA
SMIRNOFF VODKA
BOMBAY SAPPHIRE GIN

€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
6,50
6,50
8,50
3,50
3,50
2,50

€
€
€
€
€
€
€
€

3,25
3,25
3,25
3,75
3,75
3,75
3,00
3,00

€
€
€
€
€
€

4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75

€
€
€
€

4,75
4,75
4,75
4,75

€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,00
6,00
5,00
5,00
5,00
6,00

€
€
€
€

4,75
4,75
4,50
4,00

Allergenen
Wij gaan zorgbuldig om met uw voedselallergie / voedselintolerantie.
Heeft u een allergie? Meld het ons.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken
nooit voor 100% uit te sluiten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

bevat

VIS

bevat

MELK

bevat

PINDA’S

bevat

GLUTEN

bevat

SCHAALDIEREN

bevat

SESAMZAAD

bevat

MOSTERD

bevat

WEEKDIEREN

bevat

NOTEN

bevat

LUPINE

bevat

SULFIET

bevat

EI

bevat

SOJA

bevat

SELDERIJ

Allergeneninformatie Annapurna
Annapurna maakt alles zelf, ook de sausjes zodat wij u gemakkelijk kunnen informeren, welke allergenen in onze
producten voor komen.

Gluten
Onze gerechten worden gebonden door een groentebouillon en niet door zetmeel. Daardoor zijn al onze
gerechten glutenvrij, behalve het Indiaas brood; nan en de samosa's.
Heeft u een hele sterke Glutenallergie dan raden wij u af om gefrituurde voorgerechten te eten omdat er in
diezelfde olie ook glutenhoudende producten gefrituurd worden.
Bijvoorbeeld de paperdam, die u als welkom amuse krijgt, is gemaakt van kikkererwtenmeel, maar wordt gefrituurd.

Eieren en producten op basis van ei
Het Indiaas brood, nan en King Prawns Butterfly en de gefrituurde items bevatten ei.

Noten
Al de milde gerechten bevatten cashewnoten. De milde gerechten worden gedecoreerd met amandelen. Bij de
nagerechten worden pistachenoten gebruikt in kulfi en in de Icecreams.

Melk en producten op basis van melk
Het indiaas brood bevat melk. De panneer (indiase kaas) wordt gemaakt van volle melk. De vegetarische thali
bevat ook panneer, maar op uw verzoek kan er een ander vegetarisch gerecht worden gemaakt. Alle milde
gerechten bevatten room, behalve dal tarka.
Twee koude sausjes worden gemaakt op basis van yoghurt: paperdamsausje (geel) en tandoori-saus (rood).
Bent u heel allergisch voor melkproducten dan is het ook beter om geen gegrilde gerechten te eten, want het
vlees wordt ook, mede in yoghurt, gemarineerd.
Raitha bij de bijgerechten wordt gemaakt van yoghurt. Bij de nagerechten bevatten ijs en de Bengaalse hapjes
melkproducten. Lassi: Indiase drank bestaat mede uit melkhoudende producten.

Vis en schaaldieren
De visgerechten en schaaldiergerechten staan vermeld op de kaart.
Wij gebruiken geen pinda’s, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine of weekdieren.

