MENY
Ris, sallad, mangochutney, och raita ingår i alla varmrätter inklusive Bengali Husman.
På Shanti kör vi konceptet low fat cuisine, dvs. vi använder nästan inget smör eller grädde i vår matlagning (upp
till 5 %). Framträdande roll har istället vegetabilisk olja, turkisk yoghurt och kokosmjölk.

Förrätter

Papadam (Lakto-ovo vegetarisk. Går även att få vegansk)

40:-

Indiska krispiga & tunna bröd bakade på linsmjöl med mangochutney & raita.

Bengali lamb chops

90:-

Grillade lammkotletter marinerade i tandoorikryddor som serveras med raita
och korianderchutney.

Grillad torsk med mangosås
90:Tandoorigrillade torskfiléer som serveras med en mangosås, korianderchutney, plommonchutney & raita.

Piazo (Lakto-ovo vegetarisk. Går även att få vegansk)

75:-

Singara & Beguni (lakto-ovo vegetarisk)

75:-

Mixed Pakora (Lakto-ovo vegetarisk. Går även att få vegansk)

85:-

Palak Paneer Pakora (lakto-ovo vegetarisk)

85:-

Daal Poori med alo chop (Lakto-ovo vegetarisk. Går även att få vegansk)

85:-

Daal Poori med paneer (Lakto-ovo vegetarisk)

85:-

Friterade linsbullar på röda linser, lök, grön chili & koriander som serveras med korianderchutney,
plommonchutney & raita.
En bengalisk pirog & en friterad aubergineskiva som serveras med korianderchutney, plommonchutney
& raita.

Friterade grönsaker, färskost och svamp som som serveras med korianderchutney, plommonchutney & raita.

Friterade spenat, koriander- & färskostbollar som serveras med korianderchutney, plommonchutney
& raita.

Friterat ljust bröd med en linsfyllning som serveras med en krispig potatisboll, korianderchutney,
plommonchutney & raita.

Friterat ljust bröd med en linsfyllning som serveras med stekt paneer & grönsaker. Serveras med
korianderchutney, plommonchutney & raita.

Småhungrig

Tandoori chicken leg- med murg kofta eller vera kofta

160:-

Zahl Halim (2 chili)

160:-

Chili Lamm Grill

160:-

Vera och murg betyder lamm och kyckling på bengali. I den här rätten serverar vi ett tandoori-marinerat &
grillat kycklinglår med en kyckling- eller lammkofta vid sidan. Serveras med raita, plommonchutney & chilikoriander.

Lammstek filébitar i en sås med flera sorters linser, koriander, spiskummin & mynta.

Grillade lammfilébitar marinerade i chili & koriander med stekt krossad potatis & kormasås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.

1

Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Chili Lamm Grill

Grillade lammfilébitar marinerade i chili & koriander med stekt krossad potatis & kormasås.

160:-

Bengali husman
Sharisha mas

210:-

Bengali Lotpoti

160:-

Homely Bengal (1 chili)

175:-

Begun Maser Zohl (2 chili)

190:-

Bengali Salmon Curry (1 chili)

210:199:-

Torskfilé med en sås på gula senapsfrön, limeblad, koriander & grön chili.
En riktig bengalisk delikatess som består av en currygryta på kycklinglever
& kycklinghjärta & en chana daal gryta med chana linser, kikärtor, koriander & chili.

Fyra smårätter som består av omelett, stekt aubergine, krossad stekt potatis, lins-daal,
grillad fisk, färsk koriander & chili.
Torsk med koriander, aubergine, potatis, sockerärtor & chili i en tomatbaserad currysås.
Färsk laxfilé i curry med tomat, chili, koriander, gurkmeja, sockerärtor, broccoli & potatis.

Kyckling korma med potatis

190:-

Bengali lamb chop curry

210:-

Kycklingfilébitar & potatishalvor i en len och mild kormasås av cashew- och pistaschnötter,
kokosmjölk, ingefära och vitlök.

Grillade lammkotletter i currysås med småpotatis.

Fisk | Skaldjur- Shantis fisk är alltid färsk och antingen ASC eller MSC-märkta.
Red & White Fish Grill

210:-

Salmon Curry with Mango

210:-

Malai Chingri

210:-

Shrimp Bhuna (2 chili)

210:-

Zahl Maser Korma (1 chili)

210:-

Fish Biryani

210:-

Hot indi fish (2 chili)

210:-

Lax- och torskfilébitar som kommer in på en rykande het sizlarplatta på en bädd av stekta grönsaker med
tikkasås som tillbehör.
Laxfilébitar med mango i en kormasås med ingefära, vitlök, kokosmjölk, koriander & lime.

Räkor i kokosmjölk med chili, färsk koriander, cashewnötter, kanel & lime.
Räkor i currysås som toppas med koriander och friterad lök.
Räkor, laxbitar & torskbitar med chili & koriander i en kormasås med nötter.

Fish biryani är en festlig rätt som man äter i Bangladesh vid högtider. Rätten består av stekt
kryddat ris med lax. Garneras med kokt ägg, fiskkofta & en traditionell bengalisk currysås.
Till rätten ingår även yoghurtdrycken myntalassi.

Kryddstarkt gryta med torskfilé, habanero, spiskummin, ingefära, lime & örter som
tillagas på Kerala-vis.
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Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.

Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Tandoori Grill Sizlar
Dessa rätter är tillagade i en rund lerugn som kallas tandoori som når hela 400 grader. Sizlar kallar vi den gjutjärnsformen
som våra tandoorirätter kommer in på. Samtliga rätter serveras med färska grillade grönsaker utöver ris, sallad, chutney &
raita.

Klassisk Tandoori Chicken

180:-

Bengalisk Tandoori Chicken (1 chili)

180:-

Murg Kofta sizlar

190:-

Lime Chicken Grill

190:-

Kycklinglår marinerade i paprika, spiskummin, chili & koriander och tandoorigrillade.
Serveras med en tikkasås som tillbehör.

Kycklinglår marinerade i yoghurt, spiskummin, koriander, grön chili, vitlök & ingefära.
Serveras med bengalisk currysås som tillbehör.

Murg betyder kyckling på bengali. Dessa kycklingkoftas (småbiffar) serveras med med tikkasås och stekta
grönsaker.
Kycklingfilé marinerad i lime, koriander, citrongräs, citronpeppar som serveras med en
mild tikkasås och en kycklingkofta som tillbehör.

Filé Grill

Tandoorimarinerad filé & en koftabulle. Välj mellan Kycklingfilé | Lammfilé | Räkor
Serveras med en röd tikkasås som tillbehör.

190:-|215-|215:-

Chili Chicken (1 chili)

190:-

Malai Chicken Sizlar

190:-

Mixed grill

215:-

Mango och Paneer Chicken Grill

195:-

Mixed Sweet and Spicy Grill (2 chili)

195:-

Chili Lamm Grill (2 chili)

215:-

Lamm Spicy Mushroom (2 chili)

215:-

Kycklingfilé marinerad i vitlök, chili & koriander. Serveras med en tikkasås som tillbehör.
Grillade kycklingfilébitar som marinerats i grädde, vitlök, ingefära & koriander. Innehåller även
cashewnötter & pistagenötter. Serveras med en kormasås.

Mix av tandoorimarinerad kyckling, lammfilé/- och räkor med cashewnötter. Serveras med en tikkasås.
Tandoorimarinerad kycklingfilé med ost & mango. Serveras med kormasås och en kycklingkofta
som tillbehör.
Mangomarinerad kycklingfilé, chilimarinerad kycklingfilé och chicken tikka grill. Serveras med en mild
kormasås som tillbehör.

Bengalisk rätt med grillad lammfilé, stekta champinjoner, purjolök, grön chili och
koriander. Serveras med currysås och ett nan bröd.
Tandoorimarinerad lammfilé med stekta champinjoner & grön chili. Serveras med ett
nan bröd, flytande honung i en separat skål och kormasås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.
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Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Vegetariska rätter
xxxx symboler (kommer diskuteras med Kicki)
Paneer grill sizlar (Lakto-ovo vegetarisk)

199:-

Säsongens grönsakssizlar (vegansk)

180:-

Palak Paneer Kofta (Lakto-ovo vegetarisk)

190:-

Paneer Mushroom Vadji (Lakto-ovo vegetarisk)

190:-

Gobi Curry with chickpeas (vegansk)

190:-

Pumpa med Ost Vadji (1 chili) (Lakto-ovo vegetarisk)

180:-

Palak Paneer (Lakto-ovo vegetarisk)

180:-

Sak Sabji Daal (1 chili) (Vegansk)

180:-

Kopi Alo Tomato Dalna (2 chili) Vegansk)

185:-

Malai Kofta (Lakto-ovo vegetarisk)

185:-

Daal Makhoni (Lakto-ovo vegetarisk)

185:-

Beguner Tarkari (1 chili) (går att få vegansk)

185:-

Dherosh gobi curry (Vegansk)

190:-

Stora tandoori marinerade & grillade paneerkuber som kommer in rykande heta på en järnsizlar på en
bädd av stekta grönsaker med tikkasås som tillbehör.

Tandoorimarinerade & grillade morötter, aubergine, lök, paprika, tomat & champinjoner som kommer in
på en rykande het järnsizlar som serveras till en kryddstarkt tandoorisås och raita som tillbehör.

Koftabollar med bladspenat & paneer i en mild cashewnötsås.
Stekt bladspenat, svamp & paneer som serveras i en mindre såsig gryta med chili, ingefära & koriander.
Blomkål & kikärtor som tillagas i en sydindisk currysås.
Pumpa & färskost med röd chili i en currysås.

Färskost med bladspenat i krämig curry- och tomatsås.
Papaya, spenat, chana daal (gula linser), potatis, grön chili & koriander i currysås.
Blomkål, potatis, tomat, spiskummin, garam masala, koriander & chili.
Grönsaksbollar med svamp, cashewnötter, ingefära, vitlök, chili & färsk koriander i en cashewnötssås.
Linser & bönor i currysås garnerat med paneer.
Grillad auberginehalva fylld med paneer, stekt auberginekött, tomat, grädde, rödlök, spiskummin,
koriander & chili.
Stekt ockra & blomkål i en mustig och krämig currysås som toppas med en friterad ockra.

Tikka Special
Tikka Masala

190:- | 190:- | 210:- | 210:- |210:-

Välj mellan grillad Paneer | kycklingfilé | lammfilé | laxfilé | räkor i en tikkasås.

Mixed Tikka Masala

210:-

Kyckling, lamm, lax & räkor i en tikkasås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.
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Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Fågel
På Shanti strävar vi alltid efter att skapa spännande smakexplosioner. Vi har därför upptäckt att våra kycklinggrytor får en mustigare och
djupare smak om man tillsätter lite lammbuljong (omkring 5%).

Bengali Malai Chicken

190:-

Grillade kycklingfilébitar i cashewnötssås som marinerats i grädde, vitlök, ingefära & koriander.
Innehåller cashewnötter och pistagenötter.

Murg Bashanti (2 chili)

190:-

Honey & Soya Chicken

190:-

Chicken Kerala (1 chili)

190:-

Strimlad grillad kycklinglårfilé i en curry- och kormasås med koriander, vitlök och ingefära.

Strimlad grillad kycklinglårfilé i en wok som tillagas med champinjoner, koriander, honung, spiskummin,
soja och vitlök, toppas med cashewnötter.
Kycklingfilébitar i senapsfrön, koriander, ingefära, chili, lagerblad och kokosmjölk.

Tomat Chicken Dopiaz (1 eller 2 chili)

190:-

Narikel Muragh

190:-

Dhania Muragh (2 chili)

190:-

Goa Mango Chicks (2 chili)

190:-

Hot Indi (3 chili)

190:-

Zucchini Hash Curry (1 chili)

190:200:-

Haser Kalia (2 chili)

190:200:-

Palak Chicken

190:-

Dhaka Shahi Biryani (1 chili)

210:-

Kycklingfilébitar med tomat och purjolök i curry- och tomatsås med smak av spiskummin & koriander.

Sydbengalisk kycklinggryta med färsk kokos & cashewnötter.

Kycklinggryta med curry, korianderfrön, chili, tomat och ingefära.

Kycklinggryta från Goa med kokos, chilipickles och cashewnötter, garnerad med mango.

Kryddstarkt gryta med kycklingfilé, habanero & örter som tillagas på Kerala-vis.
Gryta med ankfilé som tillagas med potatis, zucchini, koriander, spiskummin, grön chili och gurkmeja.
Gryta på anka med svartpeppar, vitlök, ingefära, grön chili och koriander.
Kycklinggryta med spenat i currysås.

Kyckling med stekt kryddat ris. Garneras med kokt ägg, murg kofta & traditionell bengalisk
currysås. Serveras tillsammans med yoghurtdrycken lassi.

Touch of Markus

Kycklingrätt med kokossås och citron skapad av vår stamgäst – mästerkocken Markus Aujalay.
Serveras med nan bröd.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.
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210:-

Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Thali

Thali betyder ”tallrik” och är en rätt som består av flera läckra smårätter.

Kofta Mixed Thali

195:-

Vegetarisk Thali (Lakto-ovo vegetarisk)

195:-

Mixed Thali

210:-

Ayurveda Thali (vegansk)

205:-

Koftamix med fyllningarna: moglailamm, kyckling, fisk & vegetarisk. Serveras med traditionell
bengalisk currysås.
Sabjigryta, stekt paneer med grönsaker, daal puri (friterat bröd med linsfyllning) & sanpapri
(söt kardemummakaka).
Chicken Tikka, fiskkofta, dagens lammrätt, daal puri & sanpapri.
Sak sabji daal, daal makhani, grönsakskofta & chapati.

Duba Tele Vaja - friterade rätter
Chi Chi | Chicki Chicki | Bull Shrimp | Bull Chicki Chi

Friterade rätter som serveras i en tomatsbaserad cashewnötssås.
Välj mellan paneer (vegetarisk) | kyckling | Räkor | Kyckling, paneer & räkor.

190:-|190:- |210:- |210:-

Balti | Korai

Balti är en gryta som är baserad på yoghurt, tomat, cashewnötter, vitlök & citron.
Korai baseras på curry, spiskummin, paprika och tomat.
I bengalisk och indisk matlagning innehåller lammgrytorna lammkotletter med ben för att få ut mer smak. På Shanti
använder vi därför 95% lamm stekfilé och 5% lammkotlett.

Balti (2 chili)

195:- | 210:- | 210:- | 210:-

Välj mellan kycklingfilé | lammfilé | lax | räkor i baltisås.

Mixed Balti (2 chili)

210:-

Mix av vitlöksmarinerad kycklingfilé, lammfilé och räkor i baltisås.

Korai (2 chili)

195:- | 210:- | 210:- | 210:-

Välj mellan grillad kycklingfilé | lammfilé | lax | räkor i koraisås.

Mixed Korai (2 chili)

210:-

Palak Paneer Korai (2 chili) (Lakto-ovo vegetarisk. Går även att få vegansk)

195:-

Markus Indi Korai (2 chili)

210:-

Mix av kycklingfilé, lammfilé och räkor i koraisås.
Färskost med spenat och färska grönsaker i koraisås.

Mästerkocken Markus Aujalays lammstekfilé med färsk mynta och bladspenat
i en koraisås.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.
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Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Lamm

Alla våra grytor består av filébitar av hela lammstekar. I Bangladesh och indisk matlagning innehåller lammgrytorna
lammkotletter med ben för att få ut mer smak. På Shanti använder vi därför 95% lamm stekfilé och 5% lammkotlett.

Dhaka Shahi Biryani (1 chili)

Lamm med stekt kryddat ris, garnerat med kokt ägg, murg kofta med traditionell bengalisk
currysås. Serveras tillsammans med yoghurtdrycken Lassi.

Mango Lamb Badami

-

Lammstek filébitar med skivad mandel, vitlök, ingefära, spiskummin i en cashewnötssås.

230:-

210:-

Green Lamb Curry

210:-

Rogan Josh (1 chili)

210:-

Palak Lamb (1 chili)

210:-

Dopiaz Lamb (1 eller 2 chili)

210:-

Aloo Lamb Korma

210:-

Örtmarinerade lammstek filébitar med bladspenat & broccoli. Serveras med grön chili & koriandersås.
Lammstek filébitar i yoghurt och currysås.
Lammstek filébitar med spenat i en currysås.

Lammstek filébitar med purjolök i en currysås.
Lammstek filébitar med potatis, russin, kokos och cashewnötter i en kormasås.

Kebab Grill

Moglai Kebab

210:-

Shuta Kebab

210:-

Barnmeny

140:-

Färska lammfärsbiffar med stekta grönsaker, grön chili, koriander, cashewnötter och kormasås.
Bengalisk sizlar-rätt med grillade lammfiléstrimlor som marineras i chili, koriander, spiskummin,
vitlök & ingefära. Serveras med stekta färska grönsaker och kommer in på en het järnplatta.
Serveras med currysås som tillbehör.

Chicken tikka masala, chicken tikka grill (med sås som tillbehör), chicken korma (innehåller nötter)
och tandoori chicken.

Bröd

Shantis nan är hembakat och sänks ner i en tanddoriugn som uppnår över 400 grader.

Nan, naturellt nan
Vitlöksnan, nan toppad med finchackad vitlök

Vegansk nan, naturellt nan på rågmjöl
Paneer nan, nan toppad med paneer & grön chili
Peshwari nan, nan fyllt med honung, mandel, russin & kokos
Peshwari paneer nan, nan fyllt med honung, mandel, russin, kokos & paneer
Masala nan, nan toppad med sesamfrön och svartkummin
Koriander nan, nan toppad med färsk hackad koriander
Keema nan, nan fyllt med lammfilébitar & hackad koriander
Poori - Friterat bröd med linsfyllning
Paratha, tunnbröd i lager som steks i panna i olja och ghee.

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.
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30:35:35:40:40:40:40:40:60:35:40:-

Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

Efterrätter
Zorda med mishti
Sötat saffransris & färskostbollar med honung & citron som dekoreras med russin och
pistagenötter. En genuint bengalisk dessert!

90:-

Dark passion

90:-

Kulfi

90:-

Yoghurt & glass

90:-

Kokosglass

90:-

Chokladmousse och glutenfri chokladbotten med mangokräm.

Hemgjord glass på russin, kokos, pistagenötter & saffran.

Välj mellan äpple/-och kanel gräddglass eller mangosorbet som serveras med yoghurt.

Kokosglass tillverkad på komjölk och kokosgrädde (OBS spår av mjölkprotein).

Lakto-ovo vegetarisk. Mejeriprodukter & ägg kan ingå.
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Vegetarisk (vegansk). Inga animaliska produkter ingår.

Är du allergisk mot något? Fråga din servitör vid kassan om rättens innehåll.

