
STARTERS
SEEKH KEBAB 10.00 EUR

Gekruid kippengehakt met gember en komijn, 

gebakken in de tandooroven

CHICKEN SAMOSA 8.50 EUR

Gefrituurde bladerdeegdriehoekjes  

gevuld met kip

VEGETABLE PAKORA 8.50 EUR

Krokant gefrituurde beignets  

met gevarieerde groentevulling

VEGETABLE SAMOSA 8.50 EUR

Gefrituurde bladerdeegdriehoekjes  

gevuld met een groentenmengeling

SCAMPI PAKORA 10.50 EUR

Gefrituurde gekruide scampi

HOOFDGERECHTEN 
(inclusief basmati-rijst)

KIP LAM SCAMPI

17.50 EUR 18.50 EUR 19.50 EUR

SHALIMAR 

Tomatensaus gekruid met saffraan, garam masala  

en verse koriander 

KARAI 

Het meest populaire gerecht uit het noordwesten van Punjab, 

klaargemaakt met verse tomaten, look en garam masala

KORMA 

Zacht gekruid gerecht met room, geroosterde amandelen, 

pistachnoten en rozijnen

CHICKEN TIKKA MASALA 

Vlees gebakken in een tandooroven en geserveerd  

in yoghurtsaus met cashewnoten, room en metiblaadjes

SAAG

Vlees bereid in een saus van bladspinazie en metiblaadjes

VINDALOO 

Pikante currysaus met tomaten, look, gember en rode peper 

TANDOORI
(inclusief basmati-rijst)

CHICKEN TIKKA TANDOORI 18.50 EUR

Gemarineerde kip in yoghurt, gember, rode 

peper, kruiden en gebakken in een kleioven

BRIYANI 22.50 EUR

Zeer gekende rijstgerechten met vlees, vis of 

groenten en gekruid met tomaten, gember, 

droge kruiden, yoghurt, rozijnen en look

Geserveerd met raita

(Keuze uit kip, lam, scampi of vegetarisch)

WIJN
SULA Sauvignon Blanc Indië  (India) 22.50 EUR

Zeer verfrissende Sauvignon Blanc uit Indië. 

Toetsen van vers gemaaid gras, heerlijk 

frisse groene appel en mooie fijne zuren.

SULA Cabernet Shiraz Indië (India) 22.50 EUR

De Cabernet/Shiraz van Sula is Indië’s best 

verkopende rode wijn!  

Een zeer zachte wijn met aroma’s van rijpe kers, 

pruimen en zwarte peper met fijne tannines.



VEGETARISCHE GERECHTEN 
(inclusief basmati-rijst)

ALOO GOBI  16.50 EUR

Speciale bereiding van aardappelen  

en bloemkool, gegarneerd met groenten  

en koriander

BAINGAN BHARTA 16.50 EUR

In de tandoor gegrilde aubergines  

bereid in een curry van uien en tomaten

CHANA MASALA 16.50 EUR

Currybereiding met kikkererwten, tomaat, 

gember en komijn

DAL MAKHANI 16.50 EUR 

Klassiek Noord-Indische saus met linzen, 

klaargemaakt met boter, gember en look

PALAK PANEER 18.50 EUR

Indische kaas bereid in een curry  

met bladspinazie metiblaadjes

KARAI PANEER 18.50 EUR

Indische kaas bereid met verse tomaten, 

look en garam masala

PANEER MAKHANI 18.50 EUR

Indische kaas in een saus met boter,  

room, gember en look

INDISCH BROOD
NAAN 3.00 EUR 

Een versgebakken plat broodje gebakken  

aan de binnenzijde van de tandoor oven 

GARLIC NAAN 3.50 EUR

Een versgebakken naanbrood bereid met look

CHEESE NAAN 4.00 EUR

Een versgebakken naanbroodje  

met een laagje gesmolten kaas

EXTRA
RAITA 4.00 EUR

Yoghurt met stukjes tomaat en komkommer 

vormen een verfrissend contrast met  

de pikante curry’s

PAPERDAM 5.00 EUR

Een dunne, krokante Indiase bereiding 

PILAU RIJST 4.50 EUR

Basmati rijst met cashewnoten en rozijnen 

JEERA RIJST 4.50 EUR

Basmati rijst met komijn 

DESSERT
GULAB JAMUN 6.00 EUR

Warme zoete beignets in rietsuiker, 

geparfumeerd met kardemom

MANGO LASSI 6.00 EUR

IJskoude verse yoghurtdrank met mango

TAKE AWAY

Gaston Roelandtsplein 25

8310 Assebroek

Tel. 050 355 828

GSM 0494 482 473

 

shalimartandoori@live.com

www.shalimar-brugge.be

 

Elke dag open 

van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur

Gesloten op  

maandag en dinsdagmiddag


