PRASHAD
A TASTE OF INDIA AND NEPAL

DAGENS LUNCH 89
UDDA VECKA

ALTERNATIV

Måndag
1. Daal saag
2. Lime ky. balti
3. Lamm chilli

- kikärtor, linser och bladspenat i currysås
- ky.filé, lök, paprika, limepickles i baltisås
- lamm, lök, paprika, chili pickles i currysås

- Lamm, lök, paprika, senapsfrön,
kokosflingor, i currysås

- blomkål, potatis, ärtor i currysås
- ky.filé, lök, paprika i sambal och currysås
- lamm, lök, paprika, limepickles i baltisås

85

6. Mix chicken sizlar (

)

119

Grillade ky.filébitar, mix av tandoori- och
vitlöksmarinerade, på sizzlarfat

7. Chilli chicken sizlar (

)

119

Vitlöks- och chillimarinerad kycklingfilé grillad
i tandoorugn, serveras på sizzlarfat, stark sås

8. Sheek kebab

115

Lammfärs med ingefära, chilli, koriander mm,
grillat i tandoorugn.
- pumpa, panir-ost, senapsfrön i currysås
- ky.filé, ingefära, koriander, currysås
- lamm, lök, paprika, chili i baltisås

9. Momo kyckling

- Panir- och potatisbollar i krämig sås av
cashewnötter och med russin.
- ky.filé, lök, paprika, tomat, currysås
- lamm i baltisås, örtkryddor, lök och paprika

Mixed thali 99
välj två rätter av nr 1-4

Naan
Sada naan
Vitlöksnaan

Lunch vardagar 11:00 - 14:30
Holgersgatan 27, Falkenberg
0346 - 817 17 prashad.se

10
15

95

Nepalesiska dumplings fyllda med kryddad
kycklingfärs, med stark sås. (väntetid)

10. Chowmin veg./ky.

Fredag
1. Malai kofta
2. Ky. bhuna achari
3. Lamm pataia

)

- ky.filé, lök, paprika i baltisås med mango

Torsdag
1. Panir farsi tarkari
2. Kyckling adrak
3. Lamm dopiaza

95

Tandoorigrillat kycklinglår med grönsaker
och tandoorisås

- kikärtor och potatis i currysås

Onsdag
1. Alo gobi motor
2. Kyckling sambal
3. Lime lamm balti

)

Grillad kycklingfilé i sås av grädde, tomat
och krossade cashewnötter

5. Tandoori chicken (

Tisdag
1. Chana masala
2. Mango ky. balti
3. Madras lamm

4. Chicken tikka masala (

Nepalesiska nudlar med kyckling och
grönsaker, eller bara grönsaker. (väntetid)

95

PRASHAD
A TASTE OF INDIA AND NEPAL

DAGENS LUNCH 89
JÄMN VECKA
Måndag
1. Nepali subzi
2. Kyckling basanti
3. Lamm madras

- Blandade färska grönsaker med kockens
kryddblandning i yoghurt- och currysås
- Strimlad ky.filé, lök, paprika, i baltisås
- Lamm, stekt lök, paprika, senapsfrön,
kokosflingor och currysås

- Blomkål, morötter, ärtor, senapsfrön i currysås
- Kycklingfilé stekt lök, paprika tomat, ingefära
och koriander i currysås
- Lamm i baltisås med spenat, lök, paprika

Onsdag
1. Malai kofta
2. Lime kyckling
3. Lamm chili

- Panir- och potatisbollar i krämig sås av
cashewnötter och med russin.
- Ky.filé, lök, paprika, och limepickles i baltisås
- lamm, lök, paprika, chilipickles i currysås

- Kikärtor, potatis, tomat och potatis i currysås
- Kyckling, stekt lök, paprika, senapsfrön,
kokosflingor och currysås
- Lamm, lök, paprika, och limepickles i baltisås

95

Grillad vitlöksmarinerad kycklingfilé i sås av
grädde, tomat och krossade cashewnötter

)

85

Tandoorigrillat kycklinglår med grönsaker
och tandoorisås

6. Mix chicken sizlar (

)

119

Grillade ky.filébitar, mix av tandoori- och
vitlöksmarinerade, på sizzlarfat

7. Chilli chicken sizlar (

)

119

Vitlöks- och chillimarinerad kycklingfilé grillad
i tandoorugn, serveras på sizzlarfat, stark sås

8. Sheek kebab

9. Momo kyckling

115

- Bladspenat med panir i tomat- och currysås
- Kycklingfilé i baltisås med lök, tomat, paprika
- Lamm tillagade i yogurt- och currysås med en
hint av saffran

Mixed thali 99
välj två rätter av nr 1-4

Naan
Sada naan
Vitlöksnaan

Lunch vardagar 11:00 - 14:30
Holgersgatan 27, Falkenberg
0346 - 817 17 prashad.se

10
15

95

Nepalesiska dumplings fyllda med kryddad
kycklingfärs, med stark sås. (väntetid)

10. Chowmin veg./ky.

Fredag
1. Palak panir
2. Kyckling dopiaza
3. Lamm roghan josh

)

Lammfärs med ingefära, chilli, koriander mm,
grillat i tandoorugn.

Torsdag
1. Chana masala
2. Kyckling madras
3. Lime lamm balti

4. Garlic tikka masala (

5. Tandoori chicken (

Tisdag
1. Gobi gajjar motor
2. Kyckling adrak
3. Lamm palak

ALTERNATIV

Nepalesiska nudlar med kyckling och
grönsaker, eller bara grönsaker. (väntetid)

95

