dhaba talleRkeneR

TIKKA

En lækker sprød snack, auberginer og løg
vendes i kikærtedej og frituresteges

( V ) 39,-

Indisk streetfood når det er bedst. Steges
på panden med grøntsager nøje udvalgt efter
proteinets kvalifikation, for at få den bedste
smagssammensætning.

O Lamme samosa

O Chicken Tikka

O Pakora

Kylling marineret med citron, hvidløg, frisk
chili og hjemmelavet masalablanding, stegt
med friske grøntsager.

O vEGETAR SAMoSA

O LamME Tikka

35,-

Lam marineret med citron, hvidløg, frisk chili
og hjemmelavet masalablanding, stegt med
friske grøntsager.

O oKRA

O vegetar Tikka

( V ) 29,-

Indisk courgette, vendes i kikærtedej og
frituesteges ( V ) 39,-

(V) 99,-

Friske grøntsager stegt med citron, hvidløg
og frisk chili.

Brygget på byg, ris, majs og hvede.
Har sin oprindelse fra Storbritannien.

O 55,- (33 cl) O 79,- (65 cl)

Fadøl
Tuborg Pilsner
O Lille 45,- (25 cl) O stor 55,- (50 cl)

FRokost: 139,-

Tuborg Classic
O Lille 49,- (25 cl) O Stor 59,- (50 cl)

12.00 - 15.00

Aften: 199,-

Bryggerens hane

fra klokken 15.00

(Spørg tjeneren for info)

O Chapli kebab

Hakket oksekød marineres i olivenolie og
hjemmelavet masala blanding, og frituresteges
89,-

O Masala prawns

Tempura rejer vendes i hjemmelavet
masaladej, og frituresteges 69,-

O Lille 59,- (25cl) O stor 69,- (50 cl)

BIRYANI

Risretter. Risene dampes i special ovn, og
tilberedes derefter færdig på panden, med
korianderfrø.

O KYLLING BIRYANI

Aromatiske bagte ris, stegt med kylling og
korianderfrø
( N ) 99,-

GRønne talleRkeneR
O KACHuMBER

Klassisk indisk salat, lavet af agurk, tomat
og løg toppet med frisk koriander og mynte

( V ) 49,O Som hovedret inkl. naan 89,O dhaba CoLESLAW

Strimlet kål vendt i hjemmelavet
flødemayonnaise, toppet af med granatæblekerner og mandler ( V )( N ) 49,O Som hovedret inkl. naan 89,-

O BHEEL Puri

Indisk snacksalat med tomater, løg og frisk
mango, toppet med siv og puffede ris, med
hjemmelavet daddeldressing. ( V )( N ) 59,O Som hovedret inkl. naan 89,-

O Mango bomb

Hjertesalat, toppet med hjemmelavet
mangodressing og hakkedemandler

( V )( N ) 59,O Som hovedret inkl. naan 89,-

RETTER TIL DE HELT SMÅ
O ButteR chicken & Ris
O Tiskefilet & Pommes fRites
49,Dhaba støtter mindre madspild. Du kan
hjælpe ved ikke at bestille mere mad, end
du kan spise.

Det farverige, indiske street kitchen er med
sine utallige smagsnuancer og mangfoldige
retter fantastisk at sætte vin til. Når vin og
mad sættes rigtigt sammen, fremhæves
smagen i begge, og totaloplevelsen bliver ren
kærlighed. Vores vine er særligt udvalgte
for deres alsidighed, så de passer til vores
koncept, hvor man vælger flere forskellige
retter til bordet.

CobRa

139,-

Hjemmelavet samosa, med fyld af kartoffel,
ærter og løg, krydret med kanel og nelliker.

vIN

KingfisheR

Brygget i Indien på en autentisk 150 år
gammel opskrift. Den perfekte ledsager
til indisk mad O 55,- (33 cl) O 79,- (65 cl)

129,-

Hjemmelavet samosa, med fyld af hakket
lam, ærter, løg, koriander og turmeric

øl

O lamme biryani

Aromatiske bagte ris, stegt med lam og
korianderfrø
( N ) 99,-

O vEGETAR BIRYANI

Aromatiske bagte ris, stegt med sæsonens
grøntsager og korianderfrø ( V ) 89,-

tilbehør
O BuTTER NAAN

Naan tilberedes i tandooriovn ( V ) 19,-

O GARLIC NAAN

Naan tilberedes i tandooriovn ( V ) 19,-

O RIS

Dampede ris, med safran og hørfrø ( V ) 19,-

O Raita

Hjemmelavet yoghurtdressing, med mynte
og agurk ( V ) 25,-

O Myntedressing

vand & sodavand
DHABAS SPECIAL CuRRIES
De klassiske indiske gryderetter, som simrer fra tidlig morgen,
for at opnå den bedste og mest intense smag.
Lammekød tilberedt i en urtesauce lavet på oprindelig Shahi krydderier

139,-

Kyllingestykker vendt i en cremet, rosenfarvet flødesovs med
mandler, safran og en hjemmelavet krydderiblanding ( N ) 99,-

( V ) 89,-

O Palak alou

En klassisk enkel vegetarisk ret, med spinat og kartofler

( V ) 89,-

O Chicken Mughlai

Kylling vendt i kokosmælk, og en hjemmelavet krydderiblanding

119,-

O Fish Masala

Laks marineret med hvidløg og citron, tilberedt i hjemmelavet
masala sauce.

149,-

Hjemmelavet chutney, lavet på frisk mango,
grøn chili og koriander
( V ) 19,-

O Papadam

Indiske chips med kommen ( V ) 19,-

O Kulcha

Naan med fyld af kartoffel og porrer, tilberedt
i tandooriovn
( V ) 29,-

O lassi

Mangokød, yoghurt, kardemomme og
safran toppet med pistacienødder 39,-

Kaffe
O
O
O
O
O

Indisk Kaffe 35,AmeRicano 35,Latte 35,CaPPucino 35,EsPResso 35,-

For øvrige kaffemuligheder spørg tjeneren.

TE
O frelsen te

Spørg din tjerner for udvalg 39,-

Bianco LuCCARELLI

Blød, frugtig, syditaliensk

O 55,- O 189,-

O Chardonnay Louis Eschenauer
Fyldig, frugtig, sydfransk 249,O Sauvignon Blanc Double Cove
Frisk, hyldeblomstnoter, new zealandsk 299,-

RøD
PRIMITIvo LuCCARELLI
Saftig, blød, syditaliensk

O 55,- O 189,-

O Shiraz McPherson

Kraftig, let krydret, australsk 289,-

O Ripasso valpolicella Semprebon
Blød, smagfuld, charmerende 339,O AMARoNE valpolicella
SEMPREBoN
Kraftig, blød, kompleks 399,-

øvrige

CAvA BRuT ANA FERRET
Frisk, tør, boblende

O 59,- O 199,-

RoSÉ Louis Eschenauer
Frisk, tør, lys, sydfransk

O 59,- O 219,-

Sauternes Louis Eschenauer
Frisk, lys dessetvin. 50cl.

O 299,-

DESSERT
O Mango IS

Hjemmelavet myntedressing, lavet på
yoghurt, hvidløg og frisk mynte
( V ) 19,-

O MANGoCHuTNEY

juice
O Mango O Æble O APPelsin 39,-

O BuTTER CHICKEN

O Husets DAAl

Coca cola 39,Coca cola Zero 39,Fanta 39,SPRITE 39,danskvand (0,5) 39,postevand (kande) 8,- (pengene

går ubeskåret til velgørenhed)

O Lam curry

Klassisk daal lavet på lyse linser

O
O
O
O
O
O

HvID

Chai

Maden serveres som
vist under retterne
StæRk
Medium stæRk
Mild
( V ) vegetaR
( N ) NøddeR

O Indisk Chai

Mælk med kardemomme, ingefær og sukker

39,-

O GReen Chai

Speciel grøn te med kardemomme 29,-

Serveres med frisk frugter og mynte sauce

69,-

Historien om de første Dhabas kan spoles fem
hundrede år tilbage i tiden. Oprindeligt blev de
skabt for at servere friske og lokale retter, til
rejsende på de yderst benyttede og travle veje
– men senere kom Dhabas til storbyerne. I dag
spiser millioner af mennesker i de traditionelle
indiske madboder.

er der på markedet ingen mangel på hverken
smag, aroma eller farve. Krydderi er den mest
værdifulde valuta i disse små Dhabas. Det indiske klima, der fremmer krydderiernes vækst
kombineret med Delhi-ities store kulinarisk arv,
gør dem mestre i at kombineres smagsaromaer i
gadekøkkenet.

Delhi og Delhi-ites er kendt for deres umættelige
appetit, trods det uendelige udvalg af mad. Hvorvidt du vandrer igennem et tæt kaotisk marked
eller langs byens sidegader, vil aromaerne af
Street Food tvinge dig til at kigge nærmere.
Old Delhi er kendt som street food hovedstaden,
og er også pakket med madboder. Flere beretninger fra de besøgendes øjne, beskriver gang på
gang det organiserede kaos, der møder dem i Old
Delhis midte.

Dhabaerne byder folk fra alle økonomiske klasser velkommen, på alle gadehjørner. Hér bliver
Bollywood stjerner, svedige rishkaw-taxa wallas,
rige forretningsfolk, studerende og ægtepar bespist døgnet rundt. Delhi-ites tager til Old Delhi,
og her møder de hinanden på tværs af barriererne. Uanset klasse, religion, køn og etnicitet er det
et lidenskabeligt møde omkring mad. Ja, faktisk
kan vi kalde det et rent, historisk kunstværk, når
hele byens befolkning mødes i og omkring disse
madboder.

Der eksisterer en form for varme og hengivenhed, du ikke føler eller mærker i andre dele af
byen. Fra sizzling kødspisere til frisklavet naan,

Forstil dig en madbod bygget af mudder eller en
simpel vogn, hvor en loftsventilator snurrer langsomt rundt – uanset årstiden. Og ved indgangen

sidder en cashier. Væggene er prydet med Bolly
wood plakater og et væld af familieportrætter.
Maden er typisk tapasagtige småretter. Alt er
hjemmelavet. Og det er utroligt billigt. Det er
en del af madkulturen, at man bestiller maden
til hele bordet samtidigt. Her er ikke noget, der
hedder forret, hovedret og dessert. Al maden
serveres på én gang, og alle er lige ved bordet –
og nyder maden på lige fod.
Vi glæder os til at vise dig, hvordan Dhabaen fungerer på dansk jord. Så pluk dine egne favoritter
fra vores menukort og skab din egen menu. Tag
smagsoplevelserne ind. Drøm dig til Indien. Lyt
til dit indre og forestil dig de travle gadehjørner,
hvor alle fandt deres madpause. Lad så vores
kokke bringe dig smag og glæde fra de fjerne
verdensdele.
Velbekomme!

