
Eelroad

India eelroad
1. Papadumid

Õhukesed läätse krõbeleivad

2,70 €

2. Sibula Bhajiya
Kikerherne taignas paneeritud ja fritüüritud sibulakotletid

5,90 €

3. Pakorad
Krõbedad kikerhernetaigna pirukad baklažaani või India 
juustuga,serveeritakse piparmündikastmega

6,90 €

4. Samosad
India juurvilja pirukad, täidetud vürtsitatud köögiviljade, pähklite ja 
rosinatega, serveeritud värske salati ja piparmündikastmega

5,90 €

5. India eelroogade vaagen
Külluslik valik taimetoidu eelroogi -papadumid, sibula Bhajiyad, 
pakorad, samosad, serveeritud värske salatiga

24,00 €

Tai eelroad
6. Satay vardad   

Traditsioonilised taipärased vardad kana või hiidkrevettidega

9,20 € 
12,90 €

7. Tai kalakook    
Fritüüritud väikesed taipärased kalakoogid, serveeritud värske salati 
ja magusa tšillikastmega

8,30 €

8. Kevadrullid
Krõbedad kevadrullid juurvilja- või kanatäidisega

7,90 € 
8,90 €

9. Tai eelroogade vaagen
Külluslik valik taipäraseid eelroogi – satay vardad, kalasuupisted, 
kevadrullid ja krevetikrõpsud, serveeritud taipärase värske salati, 
pähklikastme ja magusa tšillikastmega

26,00 €

Hiina eelroad
10. Tšilli kana   

Kanafilee sibula ja paprikaga tšillikastmes

9,90 €

11. Hiidkrevetid
Fritüüritud hiidkrevetid seesamiseemnetega

12,90 €

12. Baklažaani suupiste   
Krõbe baklažaan ja tofu mee- ja tšillikastmes

9,40 €

13. Hiina eelroogade vaagen
Külluslik valik hiinapäraseid eelroogi - tšilli kana, hiidkrevetid, 
kevadrullid, baklažaan ja krevetikrõpsud, serveeritud Hiina kuldse 
salati ja magusa tšillikastmega

26,00 €



Salatid
India salatid

14. Hara salat
Värske salat pehme India juustuga

5,90 €

15. Milijuli chat   
Traditsiooniline India salat kartuli, kikerherneste, tomati, sibula ja 
pähklitega Tamarindi kastmes

7,90 €

Tai salatid
16. Som Tam   

Roheline papaia ja köögiviljad maapähklitega tulises tšillikastmes

9,70 €

17. Kalmaarisalat  
Kalmaarid värske piparmündi ja tšilliga

9,60 €

18. Tai veiselihasalat   
Tai vürtsidega maitsestatud ja grillitud veisefilee värskete 
köögiviljadega vürtsises tšillikastmes

9,70 €

Hiina salatid
19. Hiina kuldne salat   

Traditsiooniline Hiina salat värsketest köögiviljadest, 
seesamiseemnete ja krõbedate nuudlitega

6,90 €

20. Pekingi kanasalat   
Kanafilee värske lehtsalati ja köögiviljadega kergelt vürtsises 
kastmes

8,20 €

Supid

India supid
21. India tomatisupp

Kreemjas tomatisupp pehme India juustu, küüslaugu, ingveri ja värske 
koriandriga

6,90 €

22. Dal supp
Traditsiooniline India läätsesupp riisi ja värske koriandriga

6,90 €



Tai supid
23. Tom Yum supp   

Traditsiooniline Tai teravhapu supp kana, krevettide või 
hiidkrevettidega

6,80 € 
6,90 €
8,90 €

24. Tom Kha supp   
Traditsiooniline Tai kergelt vürtsikas kookospiima supp kana, 
krevettide või hiidkrevettidega

6,80 € 
6,90 €
8,90 €

Aasia supid
25. Mereanni supp   

Taipärane supp sidrunheina, krevettide, kalmaari ja lõhega

8,90 €

26. Teravhapu kanasupp   
Hiinapärane vürtsikas supp kana ja juurviljadega

6,90 €

27. Pho supp   
Vietnami nuudllisupp kana- või sealihaga, maitsestatud koriandri, 
ingveri ja tšilliga

7,90 €

Tandoori saviahjust
28. Kana tikka Dhaniya   

Jogurtis India vürtsidega eelmarineeritud ja Tandoori ahjus röstitud 
kanafilee

10,90 € 

29. Kashmiri kala tikka   
Lõhefilee eelmarineeritud Kashmiri vürtsidega ja röstitud Tandoori 
saviahjus

13,90 €

30. Hyderabadi hiidkreveti tikka   
Hiidkrevetid eel marineeritud karrilehtede ja vürtsidega ning röstitud 
Tandoori saviahjus

22,00 €

31. Achari paneer tikka   
Kohapeal valmistatud India juust röstitud Tandoori saviahjus

10,60 €

32. Tandoori roogade vaagen   
Külluslik valik Tandoori roogadest, serveeritud küüslaugu Naani, 
värske salati ja piparmündikastmega

29,00 €



Taimetoidud

India taimetoidud
33. Paneer Masala   

Kohapeal valmistatud pehme India juust kreemjas tomatikastmes

13,90 €

34. Saag Paneer Hariyali
Kohapeal valmistatud pehme India juust kreemjas spinatikastmes

13,90 €

35. Chana Masala    
Kikerherned traditsioonilises Masala kastmes

11,90 €

36. Dal Bukhara
Värskete ürtidega ja vürtsidega maitsestatud läätsed kreemjas 
kastmes

12,90 €

37. Okra Bhaji Pancho Puran   
Vokitud okra, tomati, ingveri ja koriandriga

13,90 €

38. Kollane Dal
Läätsed, tomat, küüslauk ja värske koriander

10,90 €

39. Zeera Aloo
Kartulid tomati, köömnete ja värske koriandriga

9,90 €

40. Sabzi Tawa   
Aedviljad India vürtside ja pähklitega

12,90 €

* Kõik India taimetoidud on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Hiina taimetoidud
41. Baklažaan ubadega   

Baklažaan ja mustad oad paprika ja sibulaga Hoisin kastmes

11,90 €

42. Tofu
Tofu serveeritud teie valikul – küüslaugu-, magusa tšilli-     
ingveri – või Sichuan tšilli    kastmes

12,90 €

43. Eksootilised aedviljad
Brokkoli, minimais, shiitake seened, bambusvõrsed, tofu ja spinat 
küüslaugukastmes

12,90 €

* Kõik Hiina taimetoidud on serveeritud Teie valikul kas munanuudlite või 
aurutatud Basmati riisiga



Pearoad kanalihast

India kanaliharoad
44. Kana tikka Masala   

Tandoori ahjus röstitud kanafilee vürtsises Masala kastmes

14,90 €

45. Kana Makhani   
Tandoori ahjus röstitud kanafilee kreemjas tomatikastmes

14,90 €

46. Kana spinatikastmes   
Kanafilee küpsetatud kreemjas spinatikastmes

14,90 €

47. Kana Korma
Kanafilee hautatud mahedas ja kergelt magusas India pähkli-
koorekastmes

14,90 €

48. Kana Vindaloo   
Grillitud kanaliha teravas küüslaugu-tšilli ja tomatises kookospiima 
kastmes

14,90 €

* Kõik India kanaliharoad on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Tai kanaliharoad
49. Taipärane karri kana   

Kanafilee köögiviljadega kookospiima- ja  Teie valikul punase
  rohelise karri    kastmes

14,90 €

50. Krõbe kana   
Krõbe kanafilee magusas tšillikastmes seesamiseemnetega

14,90 €

51. Kana India pähklitega   
Kanafilee šampinjonide, sibula ja India pähklitega tšilli-sojakastmes

14,90 €

* Kõik taipärased kanaliharoad on serveeritud aurutatud Basmati 
riisiga

Hiina kanaliharoad
52. Magushapu kana

Kanafilee ananassi, roheliste herneste ja paprikaga magushapus 
kastmes

14,90 €

53. Shanghai kana   
Kanafilee shiitake seente, paprika, porgandi, sibula ja 
bambusvõrsetega 

14,90 €

54. Küüslaugu kana   
Kanafilee köögiviljadega küüslaugukastmes

14,90 €

*Kõik hiinapärased kanaliharoad on serveeritud munanuudlite või 
aurutatud Basmati riisiga



Pearoad pardilihast

India pardiliharoad
55. Xacuti part   

Pardi rinnafilee küpsetatud traditsioonilises Goa kookospiima 
kastmes

17,90 €

56. Bhuna part   
Pardi rinnafilee küpsetatud tomatite, paprika, sibula, ingveri ja 
värske koriandriga

17,90 €

57. Kašmiri part   
Põhja-India vürtsidega eelmarineeritud ja vokitud pardiliha  
kreemjas kastmes, ananassi, sibul,a paprikaga

17,90 €

* Kõik India pardiroad on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Tai pardiliharoad
58. Pardi Panang karri   

Pardi rinnafilee köögiviljadega Panang karri kastmes

17,90 €

59. Krõbe part
Krõbe pardifilee teie valikul – ploomi-, magusa tšilli  - , Singapuri
-  või tulises tšilli      kastmes

17,90 €

* Kõik taipärased pardiliharoad on serveeritud aurutatud 
Basmati riisiga

Hiina pardiliharoad
60. Pekingi part Bollywoodi stiilis

Kolmekäiguline külluslik kõhutäis nautimiseks kahele, valikus 
magusa ploomi- või vürtsika tšillikastmega   
(roog koosneb kolmest käigust: eelroog, supp ja pearoog)

49,00 €

61. Hong Kongi part    
Vürtsitatud pardifilee ingveri, küüslaugu, tšilli, šampinjonide ja 
bambusvõrsetega sojakastmes

17,90 €

* Kõik hiinapärased pardiliharoad on serveeritud munanuudlite või 
aurutatud Basmati riisiga



Pearoad lambalihast

India lambaliharoad
62. Goa lamba Vindaloo   

Grillitud lambaliha teravas küüslaugu-tšilli ja tomatises 
kookospiima kastmes

17,90 €

63. Lucknow lammas   
Põhja-India lambakarri värskete India vürtsidega

17,90 €

64. Kolkata Tariwala lammas   
Peakoka eriretsepti järgi valmistatud hõrk lambaroog, 
maitsestatud India vürtside, ingveri, sibula ja küüslauguga

17,90 €

* Kõik India lambaliharoad on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Tai lambaliharoad
65. Taipärane karri lammas    

Lammas köögiviljadega kookospiima- ja Teie valikul punase
, kollase  või rohelise karri    kastmes

17,90 €

* Taipärased lambaliharoad on serveeritud aurutatud Basmati riisi või 
taipärase kleepriisiga

Hiina lambaliharoad
66. Tšilli lammas   

Tšillises leemes selleri ja sibulaga lammas

17,90 €

67. Pekingi lammas    
Krõbe lammas köögiviljadega Pekingi moodi

17,90 €

* Kõik hiinapärased lambaliharoad on serveeritud munanuudlite või 
aurutatud Basmati riisiga

Pearoad veiselihast

Tai veiseliharoad
68. Taipärane punase karri veiseliha   

Veisefilee köögiviljadega kookospiima- ja punase karri kastmes

16,90 €

69. Tuliterav veiseliha   
Veisefilee aedviljadega tuliteravas tšilli-ingveri-küüslaugukastmes

16,90 €

* Kõik taipärased veiseliharoad on serveeritud aurutatud 
Basmati riisiga



Hiina veiseliharoad
70. Hong Kongi veis   

Veisefilee ingveri, küüslaugu, tšilli ja köögiviljadega sojakastmes

16,90 €

71. Kung Bow veis   
Veisefilee köögiviljade ja maapähklitega Hoisin kastmes

16,90 €

* Kõik hiinapärased veiseliharoad on serveeritud munanuudlite või 
aurutatud Basmati riisiga

Pearoad sealihast

India sealiharoad
72. Chennai sealiha    

Teravhapu seafilee tulises tšilli-kookospiima-tomatikastmes

14,90 €

73. Bhuna sealiha   
Seafilee küpsetatud tomatite, paprika, sibula, ingveri ja värske 
koriandriga

14,90 €

* Kõik India sealiharoad on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Tai sealiharoad
74. Tai sealihakarri   

Sealfilee vürtsises kookospiima kastmes, valmistatud peakoka 
salajase retsepti järgi

14,90 €

75. Taipärae sealiha   
Vürtsitatud sealiha tšilli, laimi ja basiilikuga

14,90 €

76. Krõbe sealiha   
Krõbe seafilee seesamiseemnetega magusas tšillikastmes

14,90 €

* Kõik taipärased sealiharoad on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Hiina sealiharoad
77. Sealiha Bollywoodi moodi   

Seafilee shiitake seente, brokkoli ja spinatiga peakoka eriretsepti 
järgi

14,90 €

* Kõik hiinapärased sealiharoad on serveeritud munanuudlite või 
aurutatud Basmati riisiga



Pearoad mereandidest

India mereanniroad
78. Kerala kalakarri   

Klassikaline Lõuna-India kalakarri meripoisurifilee kookose-
Tamarindi kastmes

18,00 €

79. Kala tikka Masala    
Tandoori ahjus röstitud lõhefilee Masala kastmes

17,90 €

80. Goa krabid   
Beebikrabid valmistatud Goa moodi

19,90 €

81. India krevetikarri   
Vokitud krevetid Ida-India stiilis

16,90 €

* Kõik India mereanniroad on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Tai mereanniroad
82. Taipärased karri hiidkrevetid

Hiidkrevetid köögiviljadega kookospiima ja Teie valikul punase
, kollase, või rohelise karri     kastmes

18,90 €

83. Tšilli hiidkrevetid    
Hiidkrevetid tulises tšilli-basiilika kastmes

18,90 €

* Kõik taipärased mereanniroad on serveeritud aurutatud Basmati riisiga

Hiina mereanniroad
84. Magushapu kala   

Lõhefilee ananassi, roheliste herneste ja paprikaga magushapus 
kastmes

17,90 €

85. Kalmaarid   
Hiinapäraselt valmistatud kalmaarid Teie valikul – magusa tšilli-, 
soja- või küüslaugu kastmes   

16,90 €

* Kõik hiinapärased mereanniroad on serveeritud munanuudlite või 
aurutatud Basmati riisiga



Riisi- ja nuudliroad

86. Aurutatud Basmati riis 2,90 €

87. Taipärane praetud riis   
Riis köögiviljade ja kanaga, maitsestatud tšilliga ja basiilikuga

11,90 €

88. Kashmiri Pulao
Aurutatud Basmati riis rosinate ja pähklitega

4,90 €

89. Zeera riis
Aurutatud Basmati riis maitsestatud köömnetega

3,90 €

90. Lamba Hyderabadi Biryani   
Basmati riis lambalihaga ning maitsestatud India vürtsidega

13,90 €

91. Pad Thai nuudlid 
Taipärased riisinuudlid köögiviljade, tofu, pähklite ja tšilliga

13,90€

92. Vokitud munanuudlid muna ja juurviljadega
Lisandid: kanaliha või mereannid 

7,90 €
12,90 €
14,90 €

93. Vokitud riisinuudlid muna ja juurviljadega
Lisandid: kanaliha või mereannid

7,90 €
12,90 €
14,90 €

Leivad

94. Naan   
Klassikaline India valge leib, küpsetatud Tandoori ahjus

3,50 €

95. Küüslaugu Naan   
Klassikaline India valge leib küüslauguga

3,90 €

96. Aloo Naan  
Orgaanilisest täisterajahust India leib, maitsestatud India 
vürtsidega

3,50 €

97. Juustu Kulcha   
Traditsiooniline India leib, täidetud juustu ja sibulaga

4,50 €

98. Peshwari Naan    
Klassikaline India valge leib, maitsestatud rosinate, pähklite ja 
saffraniga

4,50 €



Lisandid
99. Mango chutney 2,00 €

100. Piparmündikaste 2,00 €

101. Mango-laimikaste 2,00 €

102. Magus tšillikaste 2,00 €

103. Tšillikaste 2,00 €

104. Kurgi raita 3,50 €

Magustoidud
105. Mango Kulfi    

Traditsiooniline India mangojäätis, maitsestatud India 
pähklite ja saffraniga

5,50 €

106. Gulab Jamun
India magusad kohupiimapallid siirupis

5,50 €

107. Praetud banaan
Serveeritud meekastmes ja vaniljejäätisega

5,90 €

108. Kookosepannkoogid 5,90 €

109. Bollywoodi päevakook
Palun küsida päevapakkumise infot klienditeenindajalt

5,50 €

Lastetoidud
110. Magushapu kana   

Kanafilee magushapus kastmes, serveeritud Basmati riisi 
ja värske salatiga

5,50 €

111. Krõbe part  
Krõbe pardifilee ploomikastmes, serveeritud Basmati riisi 
ja värske salatiga

5,90 €

112. Muna- või riisinuudlid juurviljade ja 
kanalihaga

5,50 €

113. Jäätisevalik 4,50 €


