
ALLERGENER
SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN, *KRÄFTDJUR & BLÖTDJUR, 
*ÄGG, *FISK, *JORDNÖTTER, *SOJABÖNOR, *MJÖLK & LAKTOS, *NÖTTER 
& MANDEL, *SELLERI, *SENAP, *SESAMFRÖN, *SVAVELOXID & SULFIT, 
*LUPIN, *OSTRON, *ÄRTA
Har du någon allergi? tala då med vår personal

MENY

Klostergatan 13 352 31  Växjö
0470545462

ÖPPETTIDER
Mån-Tor  11-14:30      (Lunch)     och    11-21:00    (Á La carte)
Fredag     11-14:30      (Lunch)      och    11-22:00   (Á La carte)
Lördag                                                            12-22:00   (Á La carte)
Söndag                                                           12-20:30   (Á La carte)     

Köket stänger en timme innan
Vi har stängd varje dag 14:30-15:30

Ni är även välkommen att kontakta oss 
för större beställningar eller vid catering

www.masalagarden.se
info@masalagarden.se

FÅGEL

14961. BEGUN KARAI
Aubergine med linser, lök, ingefära, koriander i krämig tomatsås. Serveras i en het
järnskål(karai)

17475. LAMB BIRYANI
STEKT KRYDDAT RIS MED KOCKEN LAMM, GRÖNA ÄRTOR, CHAMPINJONER,KOKOS, RUSSIN,
CASHEWNÖTTER OCH KORIANDER. SERVERAS MED BIRYANISÅS VID SIDAN OM

16476. BIFF BIRYANI
STEKT KRYDDAT RIS MED KOCKEN LAMM, GRÖNA ÄRTOR, CHAMPINJONER,KOKOS, RUSSIN,
CASHEWNÖTTER OCH KORIANDER. SERVERAS MED BIRYANISÅS VID SIDAN OM

17977. MIXED BIRYANI
STEKT KRYDDAT RIS MED KOCKEN LAMM,KYCKLING,ÄGG, GRÖNA ÄRTOR, CHAMPINJONER,KOKOS,
RUSSIN, CASHEWNÖTTER OCH KORIANDER. SERVERAS MED BIRYANISÅS VID SIDAN OM

16078. VEGTARISK SHAHI BIRYANI 
KRYDDAT RIS MED STEKTA GRÖNSAKER OCH OST, STEKT ÄGG, VEG KOFTA OCH BIRYANISÅS BREDVID

15562. PANEER KARAI
Gryta med hemlagat ost tillagad med tomat, lök, paprika och kryddor med chili.
Serveras i en het järnskål(karai)

18063. KUNGSRÄKOR KARAI
Gryta med kungsräkor yoghurtsås, mynta, färsk paprika, lök, ingefära, koriander &
citron som serveras i en het järnskål(karai)

17964. HASH CURRY
En hemlagad “bengal fusion” av ankbröstfilé med ingefära lime, indiska kryddor,
potatis & färsk koriander

VEGETARISK OCH VEGAN
15566. MALAI KOFTA

Grönsaksbollar med, cashewnötter, ingefära, vitlök, chili and färsk koriander i en
cashewnötsås

FISK RÄTTER
17579. MIXED FISK VAZI

Lax och kungsräkor med lök, tomat, haricot verts, ingefära & koriander

EFTERRÄTTER

DRYCKESLISTA

2 IN ONE (3 SMÅ RÄTTER)

7595. RASMALAI
Söta färskostbollar i en söt gräddsås med kryddor

45

35

96. MANGO LASSI
söt indisk youghurtdryck med vaniljglass, mango pulp och mango juice

97. MALAI CHA(TE)

25COCA-COLA,COCA-COLA LIGHT,FANTA,SPRITE,FANTA EXOTIC,7UP

25MINERALVATTEN, NATURELL OCH CITRON

25/29/19APELSINJUICE, MANGO JUICE, MJÖLK

söt indisk te med mjölk, grädde, ingefära och kryddor

4598. VANILJGLASS MED CHOKLADSÅS
söt indisk te med mjölk, grädde, ingefära och kryddor

en traditionelt torr söt från bengal

4599. MANGO KULFI

45100. BENGAL CHAMCHAM

KYCKLING TANDOORI, KYCKLING TIKKA BUTTER MASALA OCH RIS.
230101. KYCKLING LÅDA

PALAK PANEER, VEG KORMA OCH RIS
230102. VEGETABLES LÅDABARN MENY

8583. KYCKLING BUTTER MASALA
Grillad kycklingfile tillagad med hemgjort smör i en krämig cashew och tomat sås med
koriander

8584. KYCKLING KORMA
kyckling gryta med kokos,russin och cashewnötter och färsk koriander

8585. PANEER MASSALA
hemlagad ost med cashewnötter, tomat och färsk koriander

8586. KÖTTBULLAR MED POMMES INGÅR LÄSK

89. CHILI PICKLES

8587. KYCKLING NUGGETS MED POMMES INGÅR LÄSK

85

25

88. KORV MED POMMES INGÅR LÄSK

90. BLANDADE PICKLES 25

91. RAJTA 25

92. SALLAD 20

93. ENSTAKA RIS/ DUBBLE RIS 20/30

94. GARDEN SPECIAL ACHAR(PICKLES) 30

17480. LAX BHONA
Lax med ingefära, paprika, vitlök, och koriander. Serveras med sötsur sås vid sidan om

17581. CHINGRI DO PIAZA
Grillade kungsräkor med paprika, lök och kockens nordindiska kryddblandning med koriander

18082. FISK THALI
Friterad pangasiusfile, grillade laxbitar, kungsräkor, stekt kryddig sallad och sås
vid sidan om

BIRYANI(MELLANSTARK) EXTRA TILLBEHÖR
15574. MORGH BIRYANI

STEKT KRYDDAT RIS MED KYCKLING, GRÖNA ÄRTOR, CHAMPINJONER,KOKOS, RUSSIN, CASHEWNÖTTER
OCH KORIANDER. SERVERAS MED BIRYANISÅS VID SIDAN OM

13967. DAAL MAKHONI
Linser och bönor i curry och tomatsås serveras med färsk koriander

15068. PALAK PANEER
Hemlagad ost med bladspenat i krämig curry och tomatsås

14569. ALO GOBI KASHMERI
Potatis och blomkål i en gryta med kockens kryddblandning

15570. SHAHI PANEER MASALA
Hemlagad ost med cashewnötter, tomat och färsk koriander

14071. VEGETARISK MASALA
Blandade färsk grönsaker med koriander ingefära i krämig pickles sås med tomat

14572. VEGETARISK KORMA
Blandade färsk grönsaker, vitlök, koriander, kokos och russin i en cashewnötsås

16973. VEG THALI
Veg korma (mild) med blandade färsk grönsaker, vitlök, koriander, kokos och russin
i nötsås samt spenat med små linser, tomatsås ingefära och vitlök (mellanstark)

18565. HASH REJALA
Gryta av ankbröstfilé med zucchini i kormasås innehåller cashewnötter, russin &
färsk koriander

Hemleverans & Avhamtning kan
beställa via hemsidan också



FÖRRÄTTER

NAAN BRÖD

3501. PAPADAM
Två friterade indiska chips som serveras med mango chutney

5502. KYCKLING SAMOSA
serveras med chilisås och kryddor

4503. KYCKLING PAKORA
friterade kycklingfilebitar som serveras med mintsås

5504. VEGETARISK SAMOSA
serveras med tomatsås

7005. KYCKLINGSOPPA
mellanstark kycklingsoppa med indiska kryddor ingefära,vitlök, tomat och färsk koriander

4506. FISK PAKORA
friterad pangasiusfile som serveras med mellanstark kryddig sås

4507. DAAL SOPPA
blandade linser med färsk vitlök, koriander, ingefära och kryddor

5008. PANEER PAKORA
hemlagad ost, serveras med mintsås

6509. LAMMKOTLETTER
grillade lammkotletter med färsk kummin,mynta,ingefära och kockens egen kryddblandning

7510. SCAMPI PAKORA
marinade och friterade räkor

2711. PLAIN NAAN
Traditionellt indisk bröd av vetemjöl

3512. VITLÖK NAAN
Bröd med vitlök

4013. PESHWARI NAAN
Söt bröd med kokos, russin och cashewnötter

4514. PANEER NAAN
Ost inbakat bröd med färska kryddor

2715. SHAHI PARATA
Traditionellt bröd i stekt smör

1516. CHAPATI BRÖD
Indisk bröd med rågmjöl

4917. KIMA NAAN
strimlad kyckling med vitlök,ingefära och kryddor

MILD KYCKLING

GRILL OCH SIZZLAR RÄTTER

14518. KYCKLING TIKKA BUTTER MASALA
Grillad kycklingfile tillagad med hemgjort smör i en krämig cashewnötter och tomat sås
med koriander

MELLANSTARK KYCKLING

LAMM/BIFF CURRY

14533. KYCKLING DO PIAZA
Vår Do piaza innehåller stekt lök, paprika och en blandning av nordindiska kryddor

STARK CURRY

KARAI

15047. KYCKLING ADRAK
Gryta med mycket ingefära, smakblandning från chennai tillsammans med koriander
och tomat currysås

15048. KYCKLING MADRAS
Kycklingfile i en kryddblandning från madras med starka kryddor, curryblad, kokos
och koriander tillagat i tomatsås

15049. BIFF MADRAS
Gryta med biff i en kryddblandning från madras med starka kryddor, curryblad,
kokos och koriander tillagat i tomatsås

17550. LAMM MADRAS
Gryta med lammfilebitar i en kryddblandning från madras med starka kryddor,
curryblad, kokos och koriander tillagat i tomatsås

15551. KYCKLING VINDALOO
Gryta i en kryddblandning från Hyderabadi i stark chilisås med ingefära,citron,vitlök
och koriander

16052. BIFF VINDALOO
Gryta i en kryddblandning från Hyderabadi i stark chilisås med ingefära,citron,vitlök
och koriander

17053. LAMM VINDALOO
Gryta i en kryddblandning från Hyderabadi i stark chilisås med ingefära,citron,vitlök
och koriander

14954. KYCKLING KASHMIRI
Nordindisk stark gryta med yoghurt, citron, koriander och ingefära tillagat i tomatsås

16055. BIFF KASHMIRI
Nordindisk stark gryta med yoghurt, citron, koriander och ingefära tillagat i tomatsås

17556. LAMM KASHMIRI
Nordindisk stark gryta med yoghurt, citron, koriander och ingefära tillagat i tomatsås

15057. CHILI KYCKLING
kyckling med färsk lök, paprika ,ingefära, koriander och citron tillagat i vindaloosås

16058. KYCKLING KARAI
Gryta med grillad kyckling i yoghurtsås, mynta, färsk paprika, lök, ingefära, koriander
& citron. Serveras i en rund järnform(karai)

17559. LAMM KARAI
Gryta med grillad lamm i yoghurtsås, mynta, färsk paprika, lök, ingefära, koriander &
citron. Serveras i en het järnskål(karai)

14960. VEGETARISK KARAI
Gryta med grillad lamm i yoghurtsås, mynta, färsk paprika, lök, ingefära, koriander &
citron. Serveras i en het järnskål(karai)

15534. GOA MANGO KYCKLING
kyckling i en nordindisk yoghurtsås med kokos,cashewnötter, mango, kryddor och koriander

15035. KYCKLING BHONA
kyckling i en smakrik kryddblandning från punjab, stekt lök,paprika, vitlök, ingefära
och koriander

17536. BENGAL MIXED MASALA
Marinerade kungsräkor, kyckling tikka och lammfilé. Innehåller paprika lök, syltlök,
champinjoner och en mellanstark kryddblandning

15037. MALAI KYCKLING
Grillade kycklingfilebitar i cashewnötter sås som marinerats i grädde, vitlök, ingefära
och koriander

15038. KYCKLING BALTI
En mycket populär rätt i Indien. Grillade kycklingfilebitar med stekt lök, paprika,tomat,
lime pickles med färsk koriander

16539. LAMM KORMA (MILD)
Gryta med kokos, russin och färska koriander i en mild cashewnöt- och yoghurtsås

16540. LAMM BHONA (MELLANSTARK)
Lamm med stekt lök, paprika,syltlök,vitlök och ingefära tillagat i en currysås

16541. LAMM ROGON JOSH (STARK)
en kashmiri rätt med kummin,chili , yoghurt, tomat och färsk koriander

16542. LAMM ACHAR (STARK)
en traditionell rätt med kummin, fänkål och koriander seeds, yoghurt vitlök, chili och
färsk koriander

15543. BIFF BALTI (MELLANSTARK)
En väldigt populär baltirätt från Indien och Pakistan. Biff med stekt lök, paprika,
tomat & koriander

17044. LAMM BALTI
En baltirätt med stekt lök, paprika, tomat, lime & koriander

15545. BIFF BHONA
Biff med stekt lök, paprika, tomat, lime & koriander

15546. BIFF DO PIAZA
VÅR DO PIAZA INNEHÅLLER STEKT LÖK, PAPRIKA OCH EN BLANDNING AV NORDINDISKA KRYDDOR

15019. VITLÖK TIKKA BUTTER MASALA
Vitlöks marinerad och grillad kyckling tillagad med hemgjort smör i en krämig cashewnöt-
och tomatsås

14520. KYCKLING KORMA
kyckling gryta med kokos,russin,cashewnötter och färsk koriander

15521. MIXED BUTTER MASALA
Mild gryta med grillad kycklingfilé, lamm och nötkött. Tillagad med hemgjort smör i en sås
med tomat, yoghurt, koriander och vitlök

14522. VITLÖK RESHMI KEBAB
Lerugnsgrillade kycklingfilebitar med smak av vitlök, cashewnötter, grön chili och
special kryddor

15023. KYCKLING TIKKA SIZLAR
Lerugnssgrillade kycklingfilebitar med citron, vitlök,kryddor och varma grönsäker

17024. MIXED KYCKLING SIZLAR
Lerugnsgrillade kycklingbitar med tre olika marinader (tandoori, tikka och vitlök).
Serveras med varma grönsaker och citron

14525. KYCKLING TANDOORI SIZLAR
Fyra lerugnsgrillade kycklingklubbor med kryddor. Serveras med varma grönsaker och citron

18526. SISH KEBAB SIZLAR
grillade lammspett kryddade med ingefära och färsk koriander

18027. SCAMPI SIZZLAR
Lerugnsgrillade kungsräkor serveras med varma grönsaker och citron

18028. LAMM TIKKA SIZZLAR
Lerugnsgrillade lammfilebitar serveras med citron och varma grönsaker

18029. LAX SIZZLAR
Lerugnsgrillade laxfilebitar med citron, vitlök, koriander och varma grönsaker

19930. CHINGRI THALI
En traditionellt indisk thali med tre olika små rätter. Marinerade och lerugnsgrillade
kungsräkor,kyckling tikka och lammfilé. Serveras med varma grönsaker och två separata
såser

15031. CHILI KYCKLING SIZZLAR
Grillade kycklingfilebitar, marinerad i grön chili

19932. KEBAB THALI
grillspett med lammkebab, vitlök kyckling och kyckling tikka. Serveras med varm sallad
och två såser vid sidan om


