Geen tijd om te koken?
En toch gezond en voordelig eten?

Vis Gerechten
Beschikbaar in Mild/Kruidig/Scherp
Geserveerd met Basmati rijst

29 Vis curry

€ 13,50

	Witte vis (filets) gekookt in heerlijk saus van tomaat en chef’s speciale gemengd kruiden.

30 Vis Kadai

€ 14,50

	Indiaase wok gerecht. Gemarineerde stukjes vis bereid met verse kruiden en specerijen.

31 Tuna masala (met Paratha)

€ 12,50

	Indiaase wok gerecht. Tuna gebakken met verse knoflook, tomaat, Indiase kruiden en specerijen.

32 Prawn Kadai

€ 15,95

	Gemarineerde garnalen gekookt met kokos creme verse kruiden en specerijen.

33 Prawn Jalfrezi

€ 15,95

	Garnaal gekookt met ui, knoflook, pepers en fenugreek bladeren met verse kruiden en specerijen.
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Biryani Gerechten*
Beschikbaar in Mild/Kruidig/Scherp
Geserveerd met een special munt chutney (raita) en dagverse salade!
*Minimale bestelling is vanaf 2 personen of meer.
Deze Indiase rijstschotel wordt vaak geserveerd tijdens bijzondere gelegenheden zoals bruiloften, feesten of
gewoon! Dit heerlijke gerecht is bereid met groente, vlees of vis die gekruid is met verse gemalen kruiden,
ghee, noten en saffron. Het heeft een lange bereidingstijd nodig en is erg lekker!!!
34 Vegetable Biryani
35 Chicken Biryani
36 Beef Biryani

€ 14,00
€ 15,00
€ 15,95

37 Lamb Biryani
38 Prawn biryani

€ 16,95
€ 17,95

�anaf

€ 6, 95

Bijgerechten
39 Lasooni Mushrooms (Garlic mushrooms)
€ 5,50
	Verse champions gebakken met knoflook, verse koriander
en gegarneerd met verse koriander.
40 Saag Alu
€ 5,50
Gekruide spinazie met licht gefrituurde aardappelen.
41 Basmati Rijst /bak
€ 2,50
42	Pilau Rijst /bak
€ 3,95
Gebakken Basmati rijst met ghee en kruiden
(met groenten +€ 1,95)
43	Kashmiri Pilau Gebakken
€ 5,95
Basmati rijst met noten, rozijnen en vlugje saffron.
44 Paratha /Stuk
€ 1,50
45 Chapati /stuk Volkoren Indiaase brood
€ 2,00
46 Puri Gefrituured Indiaas brood
€ 1,95
47 Pappadum / stuk Linzen cracker
€ 0,50
48 Munt chutney (Raita) /bakje
€ 2,00
49 Mixed Salade /bakje
€ 2,50

Bestellen

Tel., WhatsApp: 06 444 60 304
Mail: zwolsecurry@gmail.com
www.zwolsecurryclub.nl

Cateringservice

Zwolsecurryclub.nl

Laat ons uw catering
verzorgen en wij verrassen u
met smaakvolle gerechten!

Bezorg- of afhaalbestellingen
voor 12.00 uur doorgeven.

Afhalen

Vrijdag van 17.30 - 18.00 uur
Zaterdag van 17.30 - 18.00 uur
Afhalen bij Kinderdagverblijf Eigen Wijs,
Frankhuizerallee 1c, 8043 GS Zwolle

Bezorgen

Gratis bij bestellingen vanaf € 35,-

Kip Gerechten - Lams Gerechten - Vis Gerechten - Vegetarische Gerechten - Nog meer

Voorgerechten
1

Chicken Samosa

Vlees Gerechten
€ 4,50

	Gefrituurde driehoek pasteitjes gevuld met gemengde verse Indiase specerijen en kip.

2

Hot chicken wings

€ 5,95

	Kippenvleugeltjes, gemarineerd in een kruidige tandoorisaus, gegrild en geserveerd met yoghurt dip.

3

Chicken wings (Mild)

€ 4,95

	Kippenvleugeltjes, gemarineerd in een mild tandoorisaus, gegrild en geserveerd met yoghurt dip.

4

Chicken Lollypop

€ 6,95

	Kip drummettes, gemarineerd met mild kruiden, gegrild en geserveerd met yoghurt dip.

5

Tuna Kababs
Bhuna prawn puri

18 Lamb Jalfrezi € 15,50

Beef Jalfrezi € 14,50

	Sappige vlees bereid met paprika, uien en speciaal gemengde specerijen.

19 Lamb Spinazie € 15,95

Beef spinazie € 14,95

	Vlees verfijnd en mild gekruid met verse knoflook en spinazie.
Een echte delicatesse voor wie mild wil eten.

€ 8,00

21 Lamb Madras € 15,00

Beef Kadai € 14,50

	Indiaase wok gerecht. Gemarineerde vlees bereid met verse kruiden en specerijen.

Beef Madras € 14,00

	Authentiek vlees gerecht uit Madras, gemarineerd vlees bereid in een pittige curry-saus.

22 Lamb Roganjosh € 16,00

Beef Roganjosh € 15,00

	Specialiteit uit Kashmir. Heerlijke gemarineerd vless gekruid met verse kruiden uit Kashmir
bereid met verse gebakken knoflook en tomaat.

Hoofdgerechten

23 Keema Kadai (Geserveerd met paratha)

Kip Gerechten

€ 13,95

	Indiaas wokgerecht. Runder gehakt gekookt in een mix van pepers en met een garnering
van verse erwten.

Beschikbaar in Mild/Kruidig/Scherp
Geserveerd met Basmati rijst

Egg Curry

Beef curry € 13,50

	Gemarineerd vlees met een speciale mix van Delhi kruiden en langzaam gekookt.

20 Lamb Kadai € 15,50

	Garnalen gebakken met paprika, ui tomaat geserveerd op puri (gefrituured Indiaase brood).

7

17 Lamb curry € 14,50

€ 5,50

	Gefrituured rondjes van Tuna met verse kruiden en specerijen.

6

Beschikbaar in Mild/Kruidig/Scherp
Geserveerd met Indiaase Basmati rijst

24 Kofta (Beef) curry
€ 6,95

€ 14,95

	Kruidige gehaktballetjes gekookt in ghee (indiaas boter) tomatensaus met een
heerlijke mix van kruiden en specerijen.

Gekookt eieren in heerlijk zachte curry saus.

8

Chicken curry

€ 11,95

	Malse stukjes kipfilet bereid met verse Indiase kruiden en specerijen.

9

Murgh Makhni/Butter Chicken

€ 14,00

Beschikbaar in Mild/Kruidig/Scherp
Geserveerd met Basmati rijst

€ 15,00

25 Choley Baturey (Puri)

€ 13,95

	Een specialiteit uit Punjab. Kikkererweten (choley) bereid met uien, tomaat aromatische specerijen en
geseveerd met Batureys/puri (gefrituurd Indiaas brood)

	Stukjes gemarineerde kip gekookt in een romige botersaus en gemalen kruiden.

10 Chicken Tikka Masala (Chefs’ special)
Kip tikka bereid in een speciale, gekruide saus.

11 Kadai chicken
	Indiaase wok gerecht. Gemarineerde stukjes kip bereid met verse kruiden en specerijen.

12 Chicken Jalfrezi

€ 14,50

	Kip gekookt met ui, knoflook met verse kruiden en specerijen in een zachte gekruide saus.

13 Chicken Madras

€ 14,95

28 Navratan korma

€ 13,95

	Een echte delicatesse voor wie mild wil eten. Kipfilet verfijnd, bereid met verse knoflook en spinazie

16 Chicken Marcopolo
	Malse kip tikka gekookt in boter, crème, kokos, tropische fruitsoorten en noten.

€ 14,95

€ 12,50
€ 14,50

	Een gezonde vegetarische schotel met zelfgemaakte verse Indiase kaas blokjes bereid in spinazie,
knoflook en andere aromatische specerijen.

27 Mixed vegetable Bhaji

	Royal en mild kip gerecht in een romige saus van yoghurt, creme en noten.

15 Chicken Spinazie

26 Palak Paneer

€ 13,95

	Authentiek kip gerecht uit Madras. Kip gekookt in super pittig specerijen and hete peppers.

14 Shahi Chicken korma

Vegetarische Gerechten

€ 13,50

	Verse seizoensgroenten bereid in een milde gekruide currysaus.
	Groente gekookt in een dikke saus van Indiaas geklaarde boter (ghee), noten en uien.

€ 13,00

