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Tiffins by NEBU představuje 

Menu indických králů 
 Royal Indian menu  

6.11.-7.11.2021 
Jeremiášova 1249/7, Praha 5 – Stodůlky 

(MAKRO Stodůlky) 

 
Předkrmy / Starters 

 
Grilované kuřecí s domácí směsí koření, podávané s mangových chutney 

Kuřecí stehenní maso marinované v čerstvě drcené směsi exotického koření a jogurtu, podávané s mangovým dipem 

 
Hand crushed punchmasala chicken tikka with mango chutney  

Thigh boneless chicken marinated with hand crushed flavour spices and yoghurt, served with fresh mango dip 
 

Smažený čerstvý sýr obalovaný v cornflakes s lehce kořeněnou majonézou 
Smažený čerstvý sýr cottage, obalovaný v drcených cornflakes, podávaný s majonézou kořeněnou mexickým kořením 

se špetkou chilli 

 
Crushed Papdi Paneer tikka with Chilli Mayo 

Deep fried coated Indian cottage cheese twist with crunchy flakes, served with Mexican herbed spices chilli mayo 

 
Jehněčí Sunheri Seekh Kebab s ananasovým chutney  

Mleté jehněčí s čerstvým indickým kořením a strouhaným vejcem, grilované v tandoor peci, podávané s ananasovým 
dipem se špetkou chilli 

 
Sunheri Seekh Kebab with Chilli Pineapple Chutney 

Grounded lamb chunks with freshly aromatic blended Indian spices twist with grated boiled egg cooked inside the tandoor, served 
with fresh pineapple chilli dip 

 
Grilované tygří krevety s aromatickým kořením a chutney z lesních plodů  

Čerstvé tygří krevety přes noc marinované v aromatickém thajském koření a jogurtu s indickými bylinkami, podávané s 
dipem z lesních plodů s troškou indického koření 

 
Tandoori Kaffir Lime Jhinga with Mix Berries Chutney 

Fresh tiger prawns marinated overnight in Thai lime leaves, yoghurt with Indian herbs and spices, served with berries blended with 
Indian spice 

 
Hlavní jídla / Main course 

 
Kebab z čerstvého sýru s rajčatovou omáčkou s kouřovou příchutí  

Rolka z indického čerstvého cottage sýru, vařená v rajčatové omáčce s kouřovou příchutí 
 

Paneer Cigar in Smoked Makhni Gravy 
Indian cottage cheese roll, cooked with charcoal smoky flavour tomato gravy 

 
Badami Bharwa masové kuličky s omáčkou z kešu oříšků a mandlí 

Masové kuličky plněné drcenými oříšky,  
podávané s krémovou omáčkou z mandlí a kešu oříšků 

 

Badami Bharwa Malai Kofta with Shahi Gravy 
Fresh cottage cheese balls stuffed with crushed nuts,  

served with creamy almond and cashew gravy 
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Kuřecí s koriandrem a omáčkou s kešu oříšky  
Kousky kuřecího stehenního masa vařené s čerstvě mletým koriandrem,  

podávané s krémovou omáčkou s kešu oříšky 
 

Coriander chicken korma 
Thigh boneless chicken cooked with fresh blended coriander and cashew nuts gravy 

 
Mušle v kari omáčce z Keraly 

Mušle v kari omáčce s koriandrem a kari lístky, kokosem a kurkumou,  
podávané s rýží basmati nebo malým česnekovým naan chlebem 

 
Mussels in Kerala curry  360 

Mussels in a curry sauce with coriander and curry leaves, coconut and turmeric,  
served with steamed basmati rice or baby garlic naan 

 
Jehněčí masala s cibulovo-rajčatovou omáčkou 

Čerstvé jehněčí z Nového Zélandu vařené v indickém koření s cibulovo-rajčatovou omáčkou 
 

Lamb shank masala 
Fresh New Zealand baby lamb shank cooked with onion tomato and cheese gravy 

 
Bengali tygří krevety v krémové kokosové omáčce 
Čerstvé tygří krevety vařené v rajčatovo- kokosovém kari 

 
Bengali tiger prawn with creamy coconut curry 

Fresh jumbo tiger prawn cooked in tomato and coconut based curry 
 

Čerstvý mořský vlk (celá ryba) grilovaná s masalou v tandoor peci  
Mořský vlk marinovaný v indickém koření a grilovaný v tandoor peci,  

podávaný s řeckým lehce okořeněným jogurtem 
 

Tandoori fresh sea bass with masala 
Whole seabass tandoori fish with Luknowi spices served with Greek yoghurt raita 

 
Kašmírská rýže 

Aromatická basmati rýže vařená s jablky, granátovým jablkem a sušenými ořechy 
 

Kashmiri Pulao 
Kashmiri aromatic basmati rice cooked with fresh apple, pomegranates and dry nuts 

 
Dezerty / Desserts 

 
Smažený toast (indický královský desert)  

Smažený toastový chléb, máčený v sirupu a  
podávaný s chlazeným kondenzovaným mlékem s chia semínky 

 
Shahi toast with chia rabri (Indian royal dessert)  

Slice of bread deep fried in ghee (butter) and served with chilled condensed milk and chia seed 
 

Tamatar chalva s oříšky 
Rajčata vařená v kondenzovaném mléce, podávaná s křupavými oříšky 

 
Tamatar halwa with nuts  

Tomato cooked with condensed milk, served with crunchy nuts 
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