Hot en Sour Soup

AFHAALMENU

VOORGERECHTEN

5,00

Aziatische kippensoep

Broodmix compleet

7,50

DUTCH INDIAN
New Delhi Wrap
Wrap rijkelijk gevuld met ui, paprika en gekruide kip
Paratha Gaurav's Special

8,50
6,00

Indiaas brood met knoflook, ui en kaas

Kruidenboter en twee wisselende dips

Carpaccio van Ossenhaas
CURRY'S

De bekende klassieker met truffelmayonaise

Salade van het Huis

11,50

Kalkoen, bacon, zongedroogde tomaat, mosterd,
honing, crouton, bosui, pittenmix en fruitdressing

afgeblust in kokosroom.

Salade Cha Sieuw

11,50

Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus
met taugé, rode ui en sesamdressing

Satéspies Bergsch Backhuys

HOOFDGERECHTEN

Gemarineerd kalkoenvlees met ui, bacon, ham, champignons,
paprika en huisgemaakte satésaus

15,00

Satéspies van gemarineerd kalkoenvlees
Huisgemaakte satésaus
Chicken 65 Bergsch Backhuys
Indiaas gemarineerde kip met ui, bacon, ham ,champignons en paprika

Spareribs naturel/ zoet / pittig
Gegaard in huisgemaakte marinade

Butter Chicken In Indiase jus geboterd en gemarineerd kippenvlees met room
Prawn Madras Gamba's gekookt in een melange van Zuid-Indiase kruiden

13,75
15,00
15,00 /16,50

Vindaloo
Een pittige curry met kip uit de streek Goa bereid met krieltjes en specerijen
Bhunna Beef Biefstuk gesmoord in ui, knoflook, paprika en Indiaase kruiden
Rogan Josh Lamb Lamsvlees in een yoghurtcurry met een mix van diverse kruiden
Tawa Chicken Malse kip in een tandoori masala bereid met rode ui en paprika
Saag Chicken Indiase curry met spinazie, kipfilet en Indiaas gekruide room
Mango Chicken Zoete curry met kip en mango bereid met verse Indiase kruiden
en specerijen
Chicken Changezi Geroosterde kipfilet met Indiase specerijen afgeblust met room
Subz Jalfrezi (vegetarisch)
Noord-Indiase curry rijkelijk gevuld met groenten en specerijen.

Paneer Butter Masala (vegetarisch)
12,50

Rijkelijk gevuld gerecht met groenten gegaard in Indiase
kwark en een romige Indiase tomatensaus

Beefburger van 100% Hereford rund met sla, tomaat, pickle, bacon,
cheddar, uienringen en BBQ saus / medium gebakken

15,00

Chicken Biryani

Superbowl rauwe tonijn of rauwe zalm

12,50

Beroemd rijstgerecht geserveerd met raita en roti/ indiaas flatbread.
Garlic Chicken
Aziatische kip met knoflook en groenten

Pasta met zalm
American Classic Burger

Een bowl vol frisse rauwe groenten en fruit met
geserveerd met rijst, sojasaus en sesamzaad.
*Superbowl is ook vegetarisch te bestellen

Vraagt U gerust naar onze desserts!

TELEFOON: 0162-521740
WHATSAPP NUMMER: 06-42275118

WEBSITE: bergschbackhuys.nl
Bestellen kan van 12:00 tot 20:00
Afhalen kan van 15:00 tot 20:30

*Alle curry's zijn € 15,00
*Curry's worden geserveerd met naar keuze witte rijst of lemon rijst of roti
*Keuze uit Mild/Medium/Spicy/Super Spicy
*Alle curry's zijn glutenvrij

