
Restaurant Menu



SOUPS / ZUPY
1. DAL SHORBA ...... 15 zł
Freshly boiled Indian lentils with mix vegetables
Zupa z soczewicy z mieszanką warzyw

2. SPINACH AND MUSHROOM SOUP ...... 15 zł
Freshly cooked mushroom and spinach soup
Zupa grzybowo-szpinakowa

3. RASAM ...... 15 zł
Thin south-Indian soup made by fresh tomatoes
Południowo-indyjska lekka zupa ze świeżych pomidorów

4. CHICKEN SOUP ...... 18 zł
Chicken soup with Indian herbs
Zupa z kurczaka po indyjsku

5. MUTTON STEW ...... 20 zł
Mutton soup with Indian herbs
Zupa z jagnięciny po indyjsku

6. MIXED SEA FOOD SOUP ...... 20 zł
Sea food soup with Indian herbs
Zupa z owoców morza

SALADS / SAŁATKI
7. GREEN SALAD ...... 12 zł
Freshly cut vegetables
Świeże warzywa pocięte w plastary

8. BRINJOL AND CHEESE SALAD ...... 15 zł
Deep fried brinjol and cottage cheese
Smażony bakłażan i biały ser

9. CHICKEN TIKKA SALAD ...... 15 zł
Grilled chicken with fresh vegetables
Grilowany kurczak ze świeżymi warzywami



VEGETARIAN STARTERS / PRZEKĄSKI WEGETARIAŃSKIE

10. MUMBAI MUNCH...... 22 zł
Platter of mixed deep fried snacks
Półmisek smażonych przekąsek

11. SAMOSA (2 Pcs.)……14 zł
Crispy puffs stuffed with spicy potatoes and green peas
Kruche pierożki nadziewane ziemniakami i groszkiem

12. PANEER PAKORA...... 16 zł
Indian cottage cheese battered and deep fried
Smażony, panierowany indyjski biały ser

13. MIX VEG. PAKORA...... 16 zł
Mix vegetables battered and deep fried
Smażone, panierowane krążki warzywne

14. ONION BHAJIA...... 16 zł
Onion slices battered and deep fried
Smażone, panierowane krążki cebuli

15. CHATPATTA PANEER...... 18 zł
Cubes of Indian cottage cheese tossed with Indian spices
Smażony, indyjski biały ser w indyjskich przyprawach

16. VEG. KATTI KEBAB...... 22 zł
Mix vegetables rolled with Indian bread
Roladki nadziewane smażonymi warzywami

17. PANEER TIKKA...... 22 zł
Pieces of cottage cheese marinated with curd and Indian spices roasted in clay oven
Kawałki sera marynowane w jogurcie i indyjskich przyprawach, grilowane w piecu tandoor

18. MULAYAM KEBAB...... 22zł
Green broccoli marinated with cheese and cashew, roasted in clay oven
Brokuły marynowane w orzechach nerkowca z serem, grilowane w piecu tandoor  

19. VEGETARIAN KEBAB PLATTER (for two persons)...... 38 zł
Marinated mixed vegetables roasted in clay oven
Mieszanka marynowanych warzyw grilowana w piecu tandoor             



NON VEGETARIAN STARTERS / 
PRZEKĄSKI MIĘSNE
20. NON VEGETARIAN KEBAB PLATTER (for 2 persons)...... 55 zł
Marinated pieces of meat roasted in clay oven
Marynowane mięso grilowane w piecu tandoor

21. CHICKEN TIKKA...... 24 zł
Marinated pieces of chicken roasted in clay oven
Marynowane kawałki kurczaka grilowane w piecu tandoor

22. CHICKEN HARIYALI TIKKA...... 24 zł
Pieces of chicken marinated with fresh herbs roasted in clay oven
Kawałki kurczaka marynowane w świeżych ziołach, grilowane w piecu tandoor

23. GARLIC CHICKEN TIKKA...... 24 zł
Pieces of chicken marinated with garlic roasted in clay oven
Kawałki kurczaka marynowane w czosnku, grilowane w piecu tandoor

24. MURGH MALAI KEBEB...... 24 zł
Supreme pieces of chicken marinated with cream and cheese roasted in clay oven
Najlepsze kawałki kurczaka marynowane w śmietanie i serze, grilowane w piecu tandoor

25. MURGH RESHMI KEBAB...... 24 zł
Pieces of chicken marinated with lentil flour and Indian spices roasted in clay oven
Kawałki kurczaka marynowane w mące z soczewicy i przyprawach indyjskich, grilowane w piecu tandoor

26. MULTANI KEBAB...... 32 zł
Chicken breast stuffed with minced chicken, roasted in clay oven
Pierś z kurczaka nadziewana drobiowym mięsem mielonym, grilowana w piecu tandoor

27. TANDOORI CHICKEN...... 28 zł
Leg and breast of chicken marinated with curd and tandoori spices roasted in clay oven
Udka i piersi kurczaka marynowane w jogurcie i  przyprawach indyjskich, grilowane w piecu tandoor



28. MUTTON SHEEKH KEBAB...... 28 zł
Mince of lamb marinated with Indian spices and grilled in clay oven
Mielone mięso z baraniny marynowane w indyjskch przyprawach, grilowane w piecu tandoor

29. SHAMMI KEBAB...… 28 zł
Golden fried cutlet of mutton with Indian herbs
Smażona, mielona i marynowana jagnięcina

30. MUTTON / CHICKEN SAMOSA (2 Pcs.)...... 20 zł
Crispy puffs stuffed with spicy mutton / chicken and green peas 
Kruche pierożki nadziewane jagnięciną / kurczakiem i zielonym groszkiem

31. FISH TIKKA...... 25 zł
Sword fish marinated with fresh herbs and roasted in oven
Kawałki ryby miecznika marynowane w świeżych indyjskich ziołach, grilowane w piecu tandoor

32. TAVA FRY FISH...... 20 zł
Pieces of fish fried with Indian spices
Smażone kawałki ryby w indyjskich przyprawach

33. KALMI PRAWN...... 35 zł
Tiger prawns marinated with cream and lentil flour roasted in clay oven
Duże krewetki marynowane w mące z soczewicy i śmietanie, grilowane w piecu tandoor

34. PRAWN PAKORA...... 22 zł
Golden fried battered prawns
Smażone, panierowane krewetki



VEGETARIAN DISHES / DANIA WEGETARIAŃSKIE
35. MASALA DAL FRY...... 22 zł
Yellow and red lentils cooked with Indian spices
Żółta i czerwona soczewica gotowana w przyprawach indyjskich

36. DAL MAKHNI...... 22 zł
Black lentils cooked with tomato butter sauce
Czarna fasola gotowana w maśle i pomidorach  

37. DAL MAHARANI...... 25 zł
Mix lentils cooked with creamy sauce and spices
Mieszanka soczewicy i fasoli gotowana w przyprawach indyjskich w sosie śmietanowym

38. MIXED VEGETABLE KORMA...... 25 zł
Mix vegetables cooked with cashew nut and cream sauce
Mieszanka warzyw w sosie śmietankowo-orzechowym (nerkowce)

39. MIXED VEGETABLE CURRY...... 22 zł
Mix vegetables cooked with curry sauce
Mieszanka warzyw w sosie curry

40. PINDI CHANA MASALA...... 22 zł
Chick peas and potatoes cooked with Indian spices
Cieciorka i ziemniaki gotowany w indyjskich przyprawach

41. METHI ALOO...... 22 zł
Pieces of potato cooked with fenugreek leaves with Indian spices
Ziemniaki z liśćmi kozieradki w przyprawach indyjskich

42. BOMBAY ALOO...... 20 zł
Pieces of potato cooked with five Indian spices
Ziemniaki gotowane w pięciu przyprawach indyjskich

43. ALOO GHOBI CURRY...... 22  zł
Pieces of potato and cauliflower cooked in curry sauce
Ziemniaki z kalafiorem w sosie curry



44. DUM ALOO...... 28 zł
Potatoes stuffed with dry fruits, cooked in cashew-onion sauce
Ziemniaki nadziewane suszonymi owocami, gotowane w sosie cebulowo-orzechowym

45. ALOO BHINDI...... 22 zł
Pieces of potato and okra cooked with dry Indian spices and coconut
Ziemniaki i okra gotowane w przyprawach indyjskich z wiórkami kokosowymi

46. DUM BHINDI...... 22 zł
Okra stuffed with Indian spices, steamed with curd and onion sauce
Okra nadziewana przyprawami, gotowana w sosie cebulowym z jogurtem

47. DAHIWALA BAINGAN…… 25 zł
Pieces of fresh brinjol cooked with curd and coconut sauce
Bakłażan w sosie jogurtowo-kokosowym

48. PANEER HYDERABADI……25 zł
Pieces of cottage cheese cooked with fresh green herbs
Kawałki białego sera gotowane w świeżych zielonych ziołach

49. PANEER TIKKA MASALA...... 25 zł
Pieces of grilled Indian cottage cheese cooked with Indian spices
Kawałki  białego sera grilowane w indyjskich przyprawach

50. PALAK PANEER...... 22 zł
Spinach and pieces of cottage cheese cooked with Indian spices
Kawałki białego sera ze szpinakiem w indyjskich przyprawach

51. PANEER DO PYAZA……28 zł
Pieces of cottage cheese cooked with onion and Indian spices
Kawałki białego sera z cebulą w indyjskich przyprawach



NON VEGETARIAN DISHES / DANIA MIĘSNE

52. CHICKEN CURRY...... 23 zł
Home made chicken in curry sauce
Kawałki kurczaka w sosie curry

53. BUTTER CHICKEN...... 26 zł
Pieces of chicken cooked with butter and tomato sauce
Kawałki kurczaka w sosie pomidorowym

54. CHICKEN TIKKA MASALA...... 26 zł
Pieces of grilled chicken cooked with onion tomato sauce
Kawałki grilowanego kurczaka w sosie cebulowo-pomidorowym

55. METHI CHICKEN...... 26 zł
Pieces of chicken cooked with fenugreek leaves and Indian spices
Kawałki kurczka z liśćmi kozieradki w przyprawach indyjskich

56. CHICKEN KORMA...... 28 zł
Pieces of chicken cooked with cream-cashew sauce
Kawałki kurczaka w sosie śmietankowo-orzechowym (nerkowce)

57. CHICKEN PALAK...... 25 zł
Pieces of chicken and spinach cooked with Indian spices
Kawałki kurczaka ze szpinakiem w indyjskich przyprawach

58. CHICKEN JALFREIJI...... 28 zł
Pieces of chicken cooked with mix vegetables
Kawałki kurczaka z mieszanką warzyw w sosie curry

59. CHICKEN HYDERABADI….30 zł
Pieces of chicken cooked with fresh green herbs
Kawałki kurczaka gotowane w świeżych zielonych ziołach

60. CHICKEN MADRAS...... 30 zł
Pieces of chicken cooked with onion, capsicum and fresh hot green chilli 
Kawałki kurczaka z cebulą, papryką  i  ze świeżym ostrym zielonym chilli



61. CHICKEN VINDALOO...... 32 zł
Pieces of chicken cooked with spicy vinegar sauce
Kawałki kurczaka gotowane w ostro-kwaśnym sosie

62. CHICKEN CHETINAD...... 32 zł
Pieces of chicken cooked with south Indian spices
Kurczak gotowany w południowych przyprawach indyjskich

63. RAN-E-KHIBER...... 40 zł
Mini lamb legs cooked with tomato and cashew sauce
Nóżki z jagnięciny gotowane w sosie pomidorowo-orzechowym

64. MUTTON CURRY...... 30 zł
Home made mutton in curry sauce
Kawałki jagnięciny w sosie curry

65. MUTTON KORMA...... 35 zł
Pieces of mutton cooked with cashew-cream sauce
Kawałki jagnięciny w sosie śmietankowo-orzechowym (nerkowce)

66. GOSHT SAAG WALA...... 32 zł
Pieces of mutton cooked with spinach and spices
Kawałki jagnięciny gotowane ze szpinakiem w indyjskich przyprawach

67. MUTTON ROGAN JOSH...... 32 zł
Pieces of mutton cooked with Indian spices and onion sauce
Kawałki jagnięciny gotowane w przyprawach indyjskich w sosie cebulowym

68. MUTTON MADRAS...... 35 zł
Pieces of mutton cooked with onion, capsicum and fresh hot green chilli
Kawałki jagnięciny z cebulą, papryką i ze świeżym ostrym zielonym chilli

69. KADAI MUTTON...... 35 zł
Pieces of mutton cooked with mix vegetables and crushed spices in curry sauce
Kawałki jagnięciny z mieszanką warzyw w sosie curry



SEA FOOD SPECIALS / 
DANIA Z RYB I OWOCÓW MORZA

70. FISH CURRY...... 26 zł
Pieces of fish cooked in coconut based curry
Kawałki ryby w sosie kokosowym z curry

71. FISH KHADA MASALA...... 28 zł
Pieces of fish cooked with onion and tomato
Filet rybny gotowany z cebulą i pomidorami

72. LASOONI MACCHI……28 zł
Fish cooked in spicy gravy, flavored with garlic
Kawałki ryby gotowane w ostrym sosie czosnkowym

73. MACHLI VARATHA...... 28 zł
Pieces of fish cooked with coconut made spicy sauce
Kawałki ryby gotowane w ostrym sosie kokosowym

74. PRAWN CURRY...... 35zł
Prawns cooked with coconut and onion sauce
Krewetki w sosie cebulowo-kokosowym

75. PRAWN CHILLI GARLIC MASALA……38 zł
Prawns cooked in spicy gravy, flavored with garlic
Krewetki gotowane w ostrym sosie czosnkowym

76. PRAWN JALFREJI...... 35 zł
Prawns cooked with vegetables in curry sauce
Krewetki gotowane z warzywami w sosie curry



TREASURES OF BASMATI / 
RIŻ I DANIA Z RYŻU BASMATI 

77. PLAIN RICE...... 8 zł
Steamed basmati rice
Gotowany ryż basmati

78. JEERA RICE...... 10 zł
Steamed basmati rice fried with Indian cumin
Gotowany ryż basmati smażony z kminem indyjskim

79. LEMON RICE...... 12 zł
Steamed basmati rice fried with turmeric, mustard seeds and fresh lemon juice
Gotowany ryż basmati smażony z kurkumą,  gorczycą i swieżym sokiem z cytryny

80. KASHMIRI PULAO...... 18 zł
Rice tossed with dry and fresh fruits
Smażony ryż ze świeżymi i suszonymi owocami

81. SAFFRON PULAO...... 15 zł
Rice tossed with saffron
Ryż basmati gotowany z szafranem

(BIRYANI SERVED WITH CURD) / (BIRYANI PODAWANE Z JOGURTEM)

82. VEGETABLE BIRYANI...... 25 zł
Basmati rice steamed with mix vegetables and Indian spices
Ryż basmati gotowany z mieszanką warzyw i przypraw

83. CHICKEN BIRYANI...... 30 zł
Basmati rice steamed with pieces of chicken and Indian spices
Ryż basmati gotowany z kawałkami kurczaka i przyprawami

84. MUTTON BIRYANI...... 35 zł
Basmati rice steamed with pieces of mutton and Indian spices
Ryż basmati gotowany z kawałkami baraniny i przyprawami



TANDOORI BREADS / 
PLACKI Z PIECA TANDOOR  
85. TANDOORI ROTI...... 6 zł
Indian bread roasted in clay oven
Indyjski chleb pieczony w piecu tandoor

86. METHI ROTI...... 8 zł
Indian bread with fenugreek leaves roasted in clay oven
Indyjski chleb z liśćmi kozieradki pieczony w piecu tandoor

87. PLAIN NAAN...... 8 zł
Plain tandoori bread made from refined flour
Indyjski chleb z białej mąki, pieczony w piecu tandoor

88. BUTTER NAAN...... 10 zł
Indian bread with butter roasted in clay oven
Indyjski chleb z masłem, pieczony w piecu tandoor

89. GARLIC NAAN...... 12 zł
Indian bread with garlic roasted in clay oven
Indyjski chleb z czosnkiem, pieczony w piecu tandoor

90. MOTI NAAN...... 12 zł
Indian bread stuffed with onion seeds, roasted in clay oven
Indyjski chleb nadziewany nasionami cebuli, pieczony w piecu tandoor

91. COCKTAIL KULCHAS...... 15 zł
Basket of Indian mini breads
Koszyk różnych mini chlebków indyjskich

92. STUFFED ALOO PARANTHA...... 14 zł
Indian bread stuffed with potatoes and spices roasted in clay oven
Indyjski chleb nadziewany ziemniakami i przyprawami, pieczony w piecu tandoor



93. STUFFED PANEER NAAN...... 18 zł
Indian bread stuffed with cottage cheese and spices, roasted in clay oven
Indyjski chleb nadziewany  indyjskim serem i przyprawami, pieczony w piecu tandoor

94. KASHMIRI NAAN...... 20 zł
Indian bread stuffed with fruits, roasted in clay oven
Indyjski chleb nadziewany owocami, pieczony w piecu tandoor

95. STUFFED KEEMA NAAN...... 24 zł
Indian bread stuffed with small pieces of mutton and spices, roasted in clay oven
Indyjski chleb nadziewany małymi kawałkami baraniny i przyprawami, pieczony w piecu tandoor

ACCOMPANIMENTS / DODATKI 

96. MASALA PAPAD...... 6 zł
Chrupiące placki z soczewicy z przyprawami indyjskimi

97. ROASTED PAPAD...... 4 zł
Chrupiące placki z soczewicy z pieca tandoor

98. PLAIN CURD...... 4 zł
Jogurt

99. RAITA...... 8 zł
Curd with Mixed onion and cucumber / boondi / fruit
Jogurt z ogórkiem i cebulą / kulkami z soczewicy / owocami



Dessert / Desery

100. TAVA FRY MALAI GULAB JAMUN ...... 15  zł
Deep fried milk balls, soaked in sugar cardamom syrup and topped with clotted cream
Smażone kulki mleczne w słodkim syropie kardamonowym polane gęstą śmietaną

101. KALA GULAB JAMUN ...... 15 zł
Deep fried milk balls stuffed with dry fruits, soaked in sugar cardamom syrup
Smażone kulki mleczne nadziewane suszonymi owocami w słodkim syropie kardamonowym

102. FALOODA ICE CREAM ...... 15 zł
Ice cream served with Indian noodles and rose syrup
Lody serwowane z makaronem, polane różanym syropem

Nasza restauracja jest czynna codziennie od 12.00 do 23.00.
Dla grup od 6 osób doliczamy 10% opłaty za obsługę.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Our restaurant is open everyday from 12.00 to 23.00.
For groups with 6 or more guests a service charge of 10% 
will be added to the invoice.
Our prices are inclusive of VAT . de
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NAMASTE INDIA
Ul. Nowogrodzka 15, Warszawa. 

Tel No.: 022 357 09 39

Ul. Nowogrodzka 27, 00-511 Warszawa. 
Tel No.: 22 696 38 56

www.firenice.pl | info@firenice.pl

www.facebook.com/firenicepl

NAMASTE INDIA CLAY OVEN
Ul. Piwna 12/14 (OLD TOWN), Warszawa. 

Tel No.: 022 635 77 66


