Bread Basket
TANDOORI ROTI
€ 2,50
Volkoren gezuurd brood afgewerkt in de kleioven.
BUTTER ROTI
€ 2,50
Volkoren gezuurd brood afgewerkt in de klei-oven,
ingesmeerd met boter.
NAAN-PLAIN/BUTTER
€ 2,50
Geraffineerd meelgezuurd brood afgewerkt in de kleioven.
GARLIC NAAN
€ 3,00
Meerlaags geraffineerd, met meel gerezen brood
afgewerkt in de klei-oven, met een knoflooksmaak.
PARANTHA–BUTTER/PUDINA
€ 3,00
Meerlaags volkoren gezuurd brood afgewerkt in de
kleioven. Gegarneerd met boter of gedroogde munt.
MALABAR PARANTHA (SOUTH INDIAN PARANTHA)
€ 3,00
Vlokkig Indiaas brood met geraffineerde bloem
en afgewerkt op een bakplaat.

Kessariya Dum Biryani
VEG DUM BIRYANI
€ 13,00
Aromatische basmatirijst en groenten gekookt
in exotische kruiden en specerijen, geserveerd
met pittige vegatarich korma curry, raita, uien
en diverse chutneys.
LAMB DUM BIRYANI
€ 15,00
Aromatische basmati rijst en sappige lamsblokjes
gekookt met exotische kruiden en specerijen,
geserveerd met pittige vegatarich korma curry,
raita, uien en diverse chutneys.
CHICKEN BIRYANI
€ 15,00
Aromatische basmatirijst en sappige kipstukjes gekookt
met exotische kruiden en specerijen, geserveerd met
pittige veg korma curry, raita, uien en diverse chutneys.
KING PRAWN BIRYANI
€ 18,50
Grote garnalen met basmati rijst & kruiden

€ 14,00

€ 15,00

CHILLI CHICKEN
€ 12,00
In blokjes gesneden kip, paprika en ui, wok
gebakken in chili saus en groene pepers.
VEG MANCHURIAN
€ 9,50
Groentegehaktballetjes in een Manchurian saus,
geserveerd met gebakken rijst of Noodles en kimchi salad.
CHILLI PANEER
€ 9,50
Blokjes kwark, paprika en ui, wok gegooid
In chilisaus en groene pepers.
VEG FRIED RICE
€ 7,50
Gestoomde rijst, gemengd met groenten
en gekruid in een wok.
CHICKEN FRIED RICE
€ 9,50
Gestoomde rijst, gebakken met groenten
en stukjes kip en gekruid in een wok.
CHOWMEIN (VEG/CHICKEN)
€ 9,50
Straatstijl noedels gewokt met geraspte groenten en kip

Desserts Of The Day

€ 12,00

€ 12,00

Drinks

€ 12,00

JALJEERA
€ 2,50
Jal jeera is een zeer populaire drank uit Noord-India. Het is een
pittige, zure, aromatische en kruidige drank.
NIMBU MASALA / CITROEN MASALA FRISDRANK € 2,00
COLA/FANTA/SPRITE
€ 2,50
MINERAL WATER / SPA BLAUW / SPA RODE

€ 2,50

Desi Chinese

PHIRNI
€ 5,00
Dikke en romige pudding gemaakt van gemalen
rijst en melk, gekoeld geserveerd.
GAJAR KA HALWA
€ 5,00
Wortelpudding gemaakt van vers geraspte wortelen
gekookt en ingedroogd in volle melk en noten en rozijnen.
RAWA KESSARI
€ 5,00
Zuid-Indiaas zoet gerecht met saffraansmaak
en gegarneerd met gedroogde noten.
GULAB JAMUN
€ 4,00
Beroemd Indiaas dessert van gefrituurde
deegballen, gedrenkt in suikersiroop.
KULFI FALUDA
€ 6,50
Traditioneel Indiaas melkijs geserveerd met gezoete
glasnoedels en rozensiroop.
KESSARIYA JALEBI
€ 5,50
Een populaire zoete snack op het Indiase subcontinent. Het is
gemaakt door gefrituurde meel beslag in ronde vormen,
gedrenkt in suikersiroop.

Combos
BUTTER PANEER WITH LAAL
MIRCH LACCHA PARANTHA
Romige blokjes kwark in makhani jus, geserveerd
met rode chili gelaagde parantha.
DAL MAKHANI & CHUR CHUR NAAN
Dubbele tadka boter linzengeserveerd Met
Tandoori chur-chur Naan, laccha uiensalade,
boondi raita en diverse chutneys.
AMRITSARI KULCHA WITH CHOLE
Brood van Amritsari met aardappel/Kwark of
gewoon gevuld brood met chole, laccha uiensalade,
boondi raita en diverse chutneys.
CHUR CHUR NAAN WITH CHOLE
Chur-chur naan met aardappel/kwark of gewoon
gevuld brood Met Chole, laccha uiensalade, boondi
raita en diverse chutneys.
BUTTER CHICKEN WITH GARLIC NAAN/NAAN
Sappige stukjes kip gekookt in fluwelen makhani jus
geserveerd krokante knoflook naanbrood.

MURGH TIKKA MASALA WITH BUTTER NAAN
Sappige stukjes kip tikka gekookt In masala jus,
geserveerd met boter naanbrood.
MUTTON ROGAN JOSH
WITH PUDINA PARANTHA
Kashmir's delicatesse, geserveerd in Delhi-stijl
met gelaagde Parantha.

KESSARIYA LASSI (SWEET & SALTED)
€ 3,50
Hartige yoghurt drank met komijn smaak, koel geserveerd.
€ 12,00

BUTTER MILK
€ 3,00
Dunne yoghurt, gekarnde drank met een tempering van
gember, groene peper en mosterd zaad.

€ 14,00

MANGO SHAKE
€ 4,00
Alphonso-mango, volle melk en vanille-ijs dik gemengd en
gegarneerd met noten.

To - Go Menu
Opening Hours - 13:00 Pm & 21:30 Pm Hours

Delivery Up
To 5 km For
Minimum Order
Of € 25
Delivery Charges € 2

Catering & Events
Zadelmakerstraat-56, 1315AS,
Almere, Netherlands
Contact No.: +31 (0)368417738, +31 (0)611226445
Email: kessariyakitchen@gmail.com
Website: www.kessariya.nl

INFORMATION / INFORMATIE
Our dishes may contain traces of gluten, nuts or lactose. Please notify
us about any food allergy prior to ordering.
Onze gerechten kunnen sporen van gluten, noten of lactose
bevatten. Gelieve ons voorafgaand aan uw bestelling onp de hoogte
te stellen van eventuele voedsellallergieen.
Dishes can be served mild, medium or hot.
Gerechten Kunnen Mild. Medium Of Pittig Geserveerd Wooden.

Indian Street Food
ALOO TIKKI
€ 5,50
Een Noord Indiase straat specialiteit. Met aardappel
gevulde schnitzels met een mix van chutneys en yogurt.
€ 5,50
2 PAPRI CHAAT
Knapperige Indiase koekjes met chutneys,
kruiden en yoghurt.
€ 5,50
3 DAHI-BHALLA
Gebakken meelballetjes in yoghurtsaus, geserveerd
met yoghurt, munt, koriander en tamarinde saus.
4 DAHI PURI
€ 5.95
Ronde holle koekjes gevuld met aardappelpuree,
linzen, chutneys en yoghurt.
5 GOL GAPPE
€ 5,50
Ronde holle koekjes met een vulling, chutneys,
gevuld met sap van munt, coriander en tamarinde.
6 SAMOSA
€ 5,50
Samosa met een mix van witte kikkerewten curry,
chutneys en kruiden.
7 SAMOSA CHAAT
€ 6.50
De immer populaire samosa met een mix van witte
kikkererwten curry, chutneys, kruiden en yoghurt.
8 CHOLE BHATURE
€ 9,00
Kikkererwten bereid met een speciale curry en
kruiden. Geserveerd met gepofte gefrituurde broden.
9 PAV BHAJI
€ 6,00
Curry en groenten mix, gekookt met een speciale
kruidenmix. Geserveerd met witte bollen.
10 MATAR KULCHA
€ 6,00
Gekruide, witte erwten puree met krokante uien en
tomaten geserveerd met in boter gegrild kulcha brood.
€ 8,00
11 ALOO-POORI
Aardappelen bereid met een speciale curry en kruiden.
Geserveerd met gepofte deep gebakken volkorenbrood.
12 PALAK PATTA KI CHAAT
€ 6,00
Gebakken spinazie gegarneerd met aardappel puree,
kikkererwten, chutneys, kruiden en yoghurt.
SEV POORI
€ 6,00
13
Krokante puri gevuld met aardappelen en garbanzo bonen,
gegarneerd met yoghurt, munt chutney, ser (dunne noedels),
uien, koriander en vers gemalen kruiden.
€ 6,00
14 GUN POWDER FRY IDLI
Gestoomde rijst is krokant gebakken en gemengd met
gunpowder en kerrieblaadjes. Geserveerd met verschillende
soorten chutneys.
€ 6,00
15 CHINESE BHEL
Chinees geinspireerde chaa,t gemaakt met krokant
gebakken noedels, gemalen pinda's pittige tomatensaus,
bosui, gewokte groenten, sriracha saus en verse coriander.
16 TANDOORI CHICKEN HOT WINGS
€ 6,50
Kippenvleugels gemarineerd met Indiase kruiden
en gekookt in de Tandoor.
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€ 5,00

IDLI VADA SAMBHAR
Gestoomde rijst cake en linzendonut, geserveerd
met chutneys en sambar.

€ 7,00
38

MEDU VADA
€ 5,50
Hartige donutvormige beignets gemaakt met beslag van
witte linzen, samen met gember en zwarte peperkorrels.
SAMBHAR VADA
Hartige donutvormige beignet gemaakt van wit
linzenbeslag en geserveerd met sambhar.

€ 5,50

PLAIN UTTAPAM
Dikke rijst en linzen pannenkoek

€ 6,50
41
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ONION & CHILLI UTTAPAM
€ 7,50
Dikke rijst en linzen pannenkoek, gegarneerd
met ui en groene chilli
TOMATO ONION UTTAPAM
€ 7,50
Dikke rijst en linzen pannenkoek, gegarneerd
met ui en groene chilli.
VEGETABLE UTTAPAM
€ 7,50
Dikke rijst en linzen pannenkoek, gegarneerd
met gemengde groenten.
MASALA DOSA
€ 7,50
Masala dosa is krokant zacht hartig, gezonde pannenkoeken
gemaakt met rijst en linzenbeslag en met aardappel masala
vulling.
PLAIN DOSA
€ 6,50
Dunne pannekoek van rijst en linzen.
CHEESE MASALA DOSA
€ 8,50
Dunne pannekoek van rijst en linzen, gevuld met
geraspte Cheddar kaas, aardappelen en uien.
ONION DOSA
€ 7,00
Dunne knapperige rijst en linzenpannekoek
gegarneerd met uien.
MYSORE DOSA
€ 7,50
Rode chilli chutney verspreid over dunne rijst en
linzenpannekoek.
MYSORE MASALA DOSA
€ 8,50
Rode chilli chutney, verspreid over dunne rijst en
linzenpannekoek gevuld met aardappel puree en uien.
ONION RAVA MYSORE MASALA DOSA
€ 8,50
Pannekoek van tarwe en rijst, gevuld met aardappel
puree en besprenkelde uien.
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ONION UTTAPAM
€ 7,50
Dikke rijst en linzen pannenkoek, gegarneerd met ui

GHEE PONGAL
€ 7,50
Zuid-Indiase pap gemaakt met rijst en gele moong dal,
getemperd met komijnzaad en geklaarde boter.

35

CURD RICE
€ 6,50
Koud gestoomde rijst en wrongel gemengd tot een
pap en getemperd met geklaarde boter en mosterdzaad
en kerrie blaadjes, gegarneerd met granaatappelparels.

36

MYSORE BONDA
Gekruide aardappel balletjes gedoopt in een
kikkererwtenmeel beslag en gefrituurd

€ 4,50

Extras

Tandoori Oven
37
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South Indian

(All served with sambhar & varieties of chutneys)
RASAM
€ 3,00
Een dunne soep gemaakt met linzen en groenten
en gekruid met zwarte peper.

RICE IDLI
Gestoomde rijst en linzenpasteitjes geserveerd met
verschillende soorten chutney.

PANEER TIKKA
€ 8,50
Yoghurt en kruiden gemarineerde cottage cheese chunks
gekookt in Tandoor, geserveerd met munt chutney.
DAHI KE KEBAB
€ 8,50
Kruimel gebakken yoghurt dumping, geserveerd met
muntchutney en masala uienringen.
TANDOORI MUSHROOM
€ 8,50
Tandoor gegrilde yoghurt en kruiden gemarineerde
champignons, geserveerd met munt chutney en masala
uienringen.
MALAI SOYA CHAAP
€ 8,00
Yoghurt en kaas gemarineerde sojabonen blokjes,
gegrild in tandoor, geserveerd met masala uienringen.
TANDOORI PLATTER
€ 13,50
(Paneer Tikka/Paddestoelen/Samosa)
Geroosterde paneer tikka, champignons, geserveerd met
Laccha uien salade, tomaten chutney & munt chutney.

Tandoori Oven (Non-Veg)
42

TANDOORI CHICKEN
Gekruid gemarineerde kip, geroosterd in de
Tandoor (klei oven).

€ 12,50
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CHILLI CHICKEN TIKKA
€ 12,50
Traditionele, kleine stukjes kip zonder botten,
gebakken aan spiesjes Op een vuurpot genaamd
'Angeethi' na het marineren in Indiase kruiden en yoghurt.
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MURG TIKKA
€ 12,50
Sappige tikka van kip gekookt in een romige marinade
met yoghurt, kaas, gember en knoflook.
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MUTTON SEEKH KEBAB
€ 11,50
Gemarineerd lamsgehakt, op smaak gebracht met
Indiase kruiden, gember, knoflook en groene pepers,
gerold om een spies en gegrild in de Tandoor.
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TANDOORI LAMB CHOP
€ 12,50
Gebakken in de Tandoor, sappige kotaletjes gedoopt
in een smakelij- ke yoghurt marinade.

47

AJWAINI FISH TIKKA
€ 12,50
Sappige verse visblokjes gemarineerd in wrongel en
carambole zaden, gegrild in tandoor, geserveerd met
muntchutney en masala uienringen.
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AMRITSARI FRIED FISH
In beslag gebakken krokante vis geserveerd
met munt chutney.

€ 12,50
66

TANDOORI PRAWNS
Garnalen gemarineerd in speciale kruiden van de
chef, gegrild in de tandoor, geserveerd met munt
chutney en masala uienringen.

€ 15,00
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KEBAB PLATTER (ASSORTED INDIAN KEBABS)
€ 15,00
(GEASSORTEERDE INDISCHE KEKABS)
(Tandoori Kip/Kip Tikka/Seekh Kebab)
Kebabs, geserveerd met rode koolsalade en diverse chutney.

STEAMED RICE
€ 3,00
Geurige basmati rijst gekookt met stoom.
ZEERA RICE
€ 4,00
Geurige basmati rijst getemperd met komijn en geklaarde boter.
RAITA
€ 3,00
Mix Groente/Ananas/Boondi
Een yoghurt relish, afgemaakt met ananas, of
boondi of een mix van ui, tomaat & komkommer.
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PANEER BUTTER MASALA
€ 10,50
Zelfge maakte kaas bereid in een dikke tomaten curry saus.
KADHAI PANEER
€ 11,50
Blokjes cottage cheese gekookt met stukjes ui en
paprika in een pittige jus en afgewerkt met een
speciale kruidenmix van de chef.
PANEER TIKKA MASALA
€ 10,50
Oud Delhi paneer Tikka gekookt in een romige
uien-tomatenjus en afgewerkt met boter
GARLIC PALAK PANEER
€ 10,50
Zelfgemaakte kaas, bereid met spinazie en knoflook.
SARSON KA SAAG
€ 10,00
Traditioneel punjabi wintergerecht, gemaakt
met mosterdgroen en afgewerkt met een tempering
van knoflook in geklaarde boter.
TAWA SOYA CHAAP MASALA
€ 11,50
Soja chaap gekookt met ui & tomaat, samen
met Indiase kruiden.
BHINDI MASALA
€ 9,50
Krokant gebakken Okra gevuld en gemixt
met speciale kruiden van de chef.
ALOO GOBHI
€ 9,50
Aloo Gobi is een heerlijke droge groente gemaakt
van bloemkool en aardappelen, samen met enkele
eenvoudige kruiden en veel verse gember.
DAL MAKHANI
€ 10,50
Authentiek bereide zwarte linzen's nachts gekookt
en afgewerkt met boter en room.
PINDI CHOLE
€ 9,50
Pittige Bereiding Gemaakt Door Kikkererwten
Met Een Ui Tomaten Masala Te Koken
YELLOW DAL TADKA
€ 9,50
Gouden geel Indiase linzen bereid met knoflook,
komijn, tomaat en boter.

Main
Course
(Non-Veg Curries)
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MUTTON ROGAN JOSH
€ 13,00
Afkomstig uit Kashmir, Rogan Josh bekend om
zijn rode gekleurde hete saus. De Kleur wordt
gebruikt om de peper rijkelijk te pakken zijn.
GREEN CHILLI MUTTON RARHA
€ 13,00
Sappige schapenvleesbrokken en schapenvleesgehakt
gekookt in een tomatenjus met groene pepers.
BUTTER CHICKEN
€ 13,00
De oude Delhi-stijl gerecht met malse stukjes
gemarineerd kipfilet, eerst bereid in de Tandoor, daarna
bereid in een romige tomaten curry met Indiase smakelijk.
CHICKEN TIKKA MASALA
€ 13,00
De oude Delhi kip tikka gekookt in een uien-tomatenjus
en afgewerkt met kasoori methi.

