
 SPICE IT UP

Menu: Rajesthaanse luxe menu

Romige kipcurry met rode parels gearomatiseerd met fenegriek
OF pittige kipcurry in een getomatiseerde saus met kikkererwten
+ bijhorende basmati rijst
+ bijhorende raïta saus (frisse yoghurtsaus)
+heerlijke naan (Indische brood)
+ 1 vegetarische bijgerecht van uw keuze (zie keuzemenu veg opties)

45euro pp

Menu: we love Biryani!

stoofpotje van langzaam gegaarde lamsvlees in een spinazie roomsaus
OF pittig gekruide lamsvlees in een getomatiseerde saus met
aubergine puree.
+ bijhorende basmati gerecht
+ bijhorende frisse raïta saus (frisse yoghurt saus)
+ heerlijke naan (Indische brood)
+ 1 vegetarische bijgerecht van uw keuze (zie keuzemenu veg opties)

Menu: Pittige murghi!

Bombay Murg Biryani: één van de meest favo gerecht uit het Indo-
Pakistaanse keuken; het rijst wordt samen met een pittige kipcurry
gestoomd, afgewerkt met lekkere krielpatatjes, verse munt en zachte
pruimen! (ook mogelijk met lamsvlees (45euro) of vegetarisch (39euro)
+ bijgerecht: gewokte prinsessenboontjes op Indische wijze
+ aangepaste raïta saus 
+ gegrilde vegetarische kebabs

Mattar paneer; een pittige curry van Indische gegrilde kaas en mix
van groenten.
+ 1 vegetarische bijgerecht van uw keuze
+ aangepaste basmati rijst 
+ aangepaste raïta saus
+ Indische brood  upgrade nr vegan is mogelijk!

Menu: Healthy greens! 

 Take away menu vanaf 4personen

43euro pp

43euro pp

39euro pp



 SPICE IT UP 

Keuzemenu vegetarische bijgerechten

- Gewokte prinsessenboontjes met krielpatat gearomatiseerd met
kalonjizaadjes (vegan)
- gewokte witte kool met wortel op smaak gebracht met geraspte
kokosnoot (vegan)

- goa's butternut curry, heerlijk gegrilde zoete batat in een zachte saus
van kokosmelk (vegan)
- dhaal tharka: traditionele linzencurry op smaak gebracht met verse
currybladeren en gekaramaliseerde knoflook. (vegan)
- sabsi khaaryi: pittige curry met een mix van verschillende groenten en
gekookte ei'tjes - vegan optie is mogelijk.

- channa kharaayi: stoofpotje van gezonde kikkererwten.(met room -
vegan optie mogelijk)
- mushroom masala: Belgische champignons in een heerlijke Indische
curry saus! (met room - vegan optie mogelijk)

met Bushra



 SPICE IT UP 

- pittige kebabs van kip (2stuks pp)

- vegetarische kebabs (2stuks pp - vegan optie mogelijk)

- in de oven gegaarde kippenbout gemarineerd in de almosbekende
tandoorikruiden 

- choolay chaat: koude schotel van kikkererwten en zoete batat
geserveerd met tamerind saus en granaatappel ( portie voor
2personen) (vegan)

-vegetarische samosa met imli saus
- extra vegetarische bijgerecht uit het keuzemenu (portie voor
2personen)
-extra heerlijke naan - Indische brood 

ppsst...nog honger of zin in iets extra's?? 

met Bushra

1.5euro/stuk

6euro 

6euro

6euro

15euro

6euro

15euro

- Bestelling is mogelijk
 vanaf minimum 4personen per menu!

 
- min 4dagen vooraf  te bestellen

-Bestelling is bevestigd na ontvangst
betaling

 
- Ophaling te Adinkerke

- Levering mogelijk: De Panne - Koksijde -
Veurne ( +5euro leveringskost)

 
Iets lekkers gezien op mijn fb pagina? 

Laat me weten! Menu's zijn aanpasbaar! 
 

Contacteer mij voor meer vrijblijvende info! 
FB messanger Spice it up met Bushra

 
email: bushra_burney@hotmail.com                                gsm:0471 99 23 22


