Indian Food
Delivery

Bollywood Fixed Menus
Full Course (Για ένα άτοµο)………..15,00
Το µενού περιλαµβάνει
- Ορεκτικό ή Μίνι Ατοµική Σαλάτα
(Επιλογή από τις κατηγορίες Starters η Salads)
- Κυρίως Πίατο
(Επιλογή από τις κατηγορίες Main dishes, Tandoori dishes η Vegeterian dishes).
- Συνοδευτικό
(Επιλογή από τις κατηγορίες Flat Breads η Side Dishes)
- Αναψυκτικό
(Επιλογή από τη κατηγορία Soft Drinks)
Μain Course Menu (Για ένα άτοµο)………..8,00
Το µενού περιλαµβάνει
- Κυρίως Πίατο
(Επιλογή από τις κατηγορίες Main dishes, Tandoori dishes η Vegeterian dishes).
- Συνοδευτικό
(Επιλογή από τις κατηγορίες Flat Breads η Side Dishes)
Indian Souvlaki Menu ………..8,00
Το µενού περιλαµβάνει
- Ινδικό Σουβλάκι (2 τεµάχια)
- Αναψυκτικό
(Επιλογή από τη κατηγορία Soft Drinks)

Indian Souvlaki
Ινδικο Σουβλάκι ……………………………………….4,00
Ινδική πίτα µε κοτόπουλο tandoori και λαχανικά.
Naan Bread with chichen tandoori and vegetables

Starter All entrees are served with Mango Chutney & Mint Sauce
Vegetable Samosas …………………………………………………..3,90
Ινδικά πιτάκια λαχανικών σε χειροποίητη ζύµη
Savoury pastry filled with lightly spiced vegetables
Meat Samosas…………………………………………………………..4,80
Ινδικά πιτάκια µε αρνίσιο κιµά και µπαχαρικά σε χειροποίητη ζύµη
Savoury pastry filled with spiced ground lamb
Onion Bahjee………………………………………………………..….4,00
Ψιλοκοµµένες φέτες κρεµµυδιού παναρισµένες µε ρεβυθάλευρο και εξωτικά φρέσκα
µπαχαρικά
Thinly sliced onion mixed with chickpea flour and fresh spices
Chicken Pakora……………………………………………………..…4,90
Kοµµάτια από στήθος κοτόπουλου σοταρισµένα µε Ινδικά µπαχαρικά
Pieces of chicken breast sautéed in Indian spices
Shami Kebaps………………………………………………………….4,90
Ελαφρώς πικάντικα κεφτεδάκια από αρνίσιο κιµά, παναρισµένα µε ρεβυθάλευρο
Lightly spiced lamb meatballs coated with chickpea flour
Salads
Vegetable Salad…………………………………………………..……4,70
Σαλάτα µε λαχανικά εποχής.
Green salad.

Chicken Tandoori salad…………………………………………….…6,20
Σαλάτα µε λαχανικά εποχής και κοτόπουλο tandoori.
Green salad with chicken tandoori..
Chicken Tikka salad…………………………………………….…6,30
Τρυφερά φιλετάκια από µπούτι κοτόπουλου και λαχανικά εποχής.
Green salad with tender pieces of chicken

Flat Breads
Pappadam………………………....2,30
Παραδοσιακή λεπτή και τραγανιστή πίτα
Traditional thin and crispy flat bread
Naan………………………………...2,00
Ινδική πίτα µε σουσάµι.
Indian flat bread with sesame
Chiapati………………………..2,00
Ελαφριά και λεπτή πίτα.
Light and thin pita bread.
Garlic Naan……………….….3,00
Ινδική πίτα µε σκόρδο.
Indian flat bread with garlic.
Pesha Weri Naan…………...4,00
Ινδική πίτα γεµιστή µε καρύδα και σταφίδες.
Indian flat bread stuffed with coconut and raisins.
Chili Naan……………………..3,00
Ινδική πίτα γεµιστή µε καυτερές πιπεριές και κρεµµύδι.
Indian flat bread stuffed with spicy chili peppers and onion.
Keema Naan………….……..3,90
Ινδική πίτα γεµιστή µε ελαφρώς πικάντικο αρνίσιο κιµά.
Indian flat bread stuffed with lightly spiced ground lamb.
Cheese Naan…………………3,50
Ινδική πίτα γεµιστή µε σπιτικό ινδικό τυρί paneer.
Indian flat bread stuffed with homemade paneer cheese .

Main Dishes
Chicken Korma……………………………..8,90
Φιλετάκια κοτόπουλου µαγειρεµένα σε αρωµατική σάλτσα από κάσιους,.
A chicken dish cooked in an aromatic cashew sauce.
Chicken Tikka Masala ……………………8,90
Κοµµάτια κοτόπουλου µαριναρισµένα σε µπαχαρικά και γιαούρτι, µαγειρεµένα σε σάλτσα
masala.
Cubes of chicken marinated in spices and yogurt cooked in masala sauce
Chicken Curry……………………………….7,50
Κοµµάτια κοτόπουλου µαγειρεµένα σε παραδοσιακή, αρωµατική σάλτσα curry
Cubes of chicken cooked in a traditional aromatic curry sauce
Chicken Vindaloο…………………………….... 7,50
Τρυφερά κοµµάτια από κοτόπουλο και πατάτες µαγειρεµένα σε κόκκινο curry.
Tender pieces of chicken and potatoes cooked in a red curry sauce.
Beef Vindaloο……………………………....9,00
Τρυφερά κοµµάτια από µοσχαρίσιο κρέας και πατάτες µαγειρεµένα σε κόκκινο curry.
Tender pieces of beef and potatoes cooked in a red curry sauce.
Βeef Karahi……………………………….9,00

Τρυφερά κοµµάτια από µοσχαρίσιο κρέας µαγειρεµένα µε πράσινη πιπεριά, ντοµάτα και
ginger
Tender pieces of beef cooked with green pepper, tomato and ginger
Lamb Karahi……………………………….9,10
Τρυφερά κοµµάτια από αρνί µαγειρεµένα µε πράσινη πιπεριά, ντοµάτα και ginger
Tender pieces of lamb cooked with green pepper, tomato and ginger
Lamb Butter Masala………………………….9,20
Μπουκίτσες αρνίσιου κρέατος µαγειρεµένες σε σάλτσα masala
Tender pieces of lamb cooked in a creamy masala sauce
Lamb Vindaloο……………………………....9,20
Τρυφερά κοµµάτια από αρνί και πατάτες µαγειρεµένα σε κόκκινο curry.
Tender pieces of lamb and potatoes cooked in a red curry sauce.
Shrimps Masala ………………………………………….9,50
Γαρίδες µαγειρεµένες σε σάλτσα masala.
Shrimps cooked in masala sauce

Tandoori Dishes
Chicken Tikka………………………….8,00
Τρυφερά φιλετάκια από µπούτι κοτόπουλου µαριναρισµένα σε γιαούρτι και αρωµατισµένα
µε Ινδικά µπαχαρικά, ελαφρώς πικάντικα
Tender pieces of chicken thigh marinated in yogurt and flavored with Indian spices
Malai Chicken Tikka………………….9,00
Τρυφερά φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου µαριναρισµένα σε µια κρεµώδη σάλτσα από
κάσιους.
Tender pieces of chicken breast marinated in a creamy sauce with cashews.
Chicken Tandoori…………………….9,00
Mπούτι κοτόπουλου µαριναρισµένο σε γιαούρτι και αρωµατισµένο µε Ινδικά µπαχαρικά
Chicken thigh marinated in yogurt and flavored with Indian spices

Vegetarian Dishes
Daal Mash……………………………………………………………….6,90
Παραδοσιακή ινδική συνταγή µε άσπρες φακές
Traditional Indian recipe with white lentils
Vegetable Curry……………………………….7,20
Λαχανικά µαγειρεµένα σε παραδοσιακή, αρωµατική σάλτσα curry
Cooked vegetables in a traditional aromatic curry sauce
Vegetable Vindaloο……………………………....7,50
Λαχανικά µαγειρεµένα σε κόκκινο curry.
Cooked vegetables in a red curry sauce.
Vegetable Korma……………………………..7,50
Λαχανικά µαγειρεµένα σε αρωµατική σάλτσα από κάσιους.
Cooked vegetables in an aromatic cashew sauce.

Side Dishes
Basmati Rice …………………2,90
Saffron Pulao ……………………..…3,80
Ρύζι basmati αρωµατισµένο µε σαφράν
Basmati rice with saffrοn
Vegetable Rice……………………...3,30
Ρύζι basmati µε λαχανικά και Ινδικά µπαχαρικά
Basmati rice with vegetables and Indian spices
Mushroom Rice……………………..3,80

Ρύζι basmati µαγειρεµένο σε ελαφριά κρέµα µε µπαχαρικά και µανιτάρια
Basmati rice cooked in a light cream sauce with spices and mushrooms
Mint Raita……………………………………………………………..…2,20
Παραδοσιακό dip µε γιαούρτι και µέντα.
Traditional dip with yogurt and mint
Coriander Raita….…………………………………………………..…2,20
Παραδοσιακό dip µε γιαούρτι και κόλιανδρο
Traditional dip with yogurt and coriander

Deserts
Golab Jamn….5,00
Ινδικοί λουκουµάδες µε γάλα και καρύδα
Indian-style doughnut balls with milk and coconut

Beers
Beer 1…………………………………………………………..….2,10
Βeer 2 ……………………………………………………………..2,10

Soft drinks
Coca Cola (330 ml) .....................................................................1,50
Coco Cola light (330 ml) …………………………………….………….1,50
Sprite (330 ml) ……………………………………………………………..1,50
Πορτοκαλάδα (330 ml) …………………………………………………..1,50
Νερό (0,5lt) …………………………………………………….0,70

