תפריט אירועים  -באהבה מהודו
התפריט שלפניכם מציג את מגוון המנות שנוכל להגיש באירוע שלכם .בחירת המנות וצורת ההגשה תתבצע יחד
אתכם ,בהתאם לאופי האירוע -במנות קטנות 'בידיים' ,בצלחות אישיות או בתוך לאפה.

לחמים וסלטים
גארליק נאן
גרסה ארצישראלית ,עם מטבלים וטחינה .טבעוני או עם חמאה

בל פורי Bhel Puri
חטיף רחוב הודי המשלב קראנץ' וירקות טריים

סלט מלפפונים הודי
מתובל בכל טוב ,רענן ולא שגרתי

פינגר פוד Finger Food
פאקורה Pakora
כרובית (או ירק אחר) ופלפל ירוק חריף מטוגנים בבלילת קמח
חומוס ,מוגש עם מטבלי צ'אטני

מומבאי פריי
קציצות מטוגנות של ירקות ועדשים שחורות מטובלות ,מוגש
עם מטבלי צ'אטני ו/או קטשופ אורגני לילדים

סמוסה Samosa
משולשי בצק מטוגנים במילוי מסאלת תפ"א ואפונה ,מוגש עם
מטבלי צ'אטני

תבשילים
דאל תדקה Dal Tadka
נזיד עדשים מצפון הודו .חריף.
יכול להיות מוגש כמרק או כתבשיל

אלו גובי Aloo Gobi
תפו"א וכרובית מאודים בתיבול הודי מיוחד

ווג' קורמא Veg Kurma
תבשיל ירקות עשיר עם עלי קארי ,קשיו וקרם קוקוס

קארי כתומים
ירקות כתומים בתיבול עדין של קארי וקרם קוקוס.
יכול להיות מוגש כמרק או כתבשיל
המשך תבשילים >>

עוד תבשילים
ראג’מה מסאלה Rajma Masala

פלאק פ-טופו Palak Pa-tofu

קארי שעועית אדומה ברוטב ירקות חלק ועשיר

הגרסה שלנו לפלאק פניר  -קוביות טופו קריספיות ברוטב תרד

מלאי כופתא Malai Kofta

אלו פלאק Aloo Palak

מנת הדגל האהובה שלנו  -קציצות תפו"א וטופו ברוטב ירקות
והרבה קרם קשיו

תפוחי אדמה בקארי תרד עשיר

שתייה ומתוקים
צ'אי
עשוי במקום מתבלינים שלמים וחלב צמחי

קפה שחור
לא שותים בהודו ,אבל וואללה זה טעים

תה צמחים
בעמדת הכנה עצמית

לאסי
שייק הודי המורכב מיוגורט/קרם קוקוס ,פירות ודבש.
צמחוני/טבעוני

שלום למלכה הטבעונית
גלידת בננה ופטל שנעשית במקום עם עוגיות לוטוס ושוקולד
מריר חם

מעדן צ’יה
מעדן זרעי צ'יה בקרם קוקוס ,מוגש עם קוביות פירות במייפל
טבעי ,נענע ושאר תוספות

צלחת פירות הודית
שלל פירות העונה עם תוספת תיבול הודי כמו ברחובות דרמסלה

בגס בראוני
הגרסה הטבעונית שלנו לבגסו קייק ,ריבועי שוקולד-טחינה עם
שכבת שיבולת שועל והל

דברו איתנו ונתגלגל מכאן:

