Nieuw: Naanza

Een (king size) naan uit de Tandoori oven belegd als een
pizza, maar dan met Indiase ingrediënten! Geserveerd
met ultra pittige rode pepersaus en knoflooksaus.

Naanza Murgh

15,00

Naanza Gosht

15,00

Naanza Sabji

11,50

Tikka masalasaus, koriander, kaas, rode ui
en gemarineerde kip uit de Tandoori oven
Masalasaus, koriander, kaas, rode ui
en gemarineerd mals lamsvlees
Masalasaus, kaas en gemengde
groenten (champignons, paprika)

Indiaas eten bij Restaurant Noordzee

Afhaalmenu

Naast onze gewone kaart met veel vers bereide vis- en
vleesgerechten hebben we ook een aantal Indiase
specialiteiten op het menu staan. Alle recepten zijn
authentiek en origineel, en met veel zorg en aandacht
klaargemaakt door onze Indiase kok.

Wat is Thali?

Als u wilt kennismaken met de veelzijdigheid van de
Indiase keuken is onze thali het ideale gerecht. Thali
betekent letterlijk bord, maar is in de praktijk een proeverij
van allerlei kleine gerechten, geserveerd met vers gebakken
naan en aromatische rijst. Een soort rijsttafel dus!

Onze Tandoori oven

Van oorsprong een houtgestookte, diepe kleioven,
waarin op hoge temperaturen naan (Indiaas brood)
wordt gebakken en vlees wordt gegrild. Wij gebruiken
hem ook om verse vis in te grillen. Vraag naar de
mogelijkheden!

Badweg 200, 1796AA De Koog
0222 317 365

info@strandhotelnoordzee.nl

www.strandhotelnoordzee.nl

Bestel via 0222-317 365

Afhaalmenu
Restaurant Noordzee

Curry’s

De Indiase gerechten zijn van dinsdag tot zondag
telefonisch te bestellen en af te halen tussen
17.00 en 20.00 uur.
Voor bezorgen over heel Texel rekenen we € 7,50
per bestelling onder de € 50,-. Daarboven gratis!

Rijsttafel

Geef je bestelling voor 19.00 uur door via 0222-317365

Starters

22,50

Chicken Tikka masala

24,50

Rogan Josh

23,50

Fruitige curry met gegrilde kip en mango

Origineel reccept uit Kashmir met kruidig
lamsvlees uit de Tandoori oven

Goa viscurry

23,50

Prawn masala curry

25,50

Mixed vegetable curry

19,50

Diverse soorten vis en garnalen in tomaten-kokossaus
Grote garnalen in een pittig en geurig
kruidenmengsel uit Kerala

4 stuks, met saus
met chilisaus

Pappadums

6,50
4,50

Sheek kebab

9,50

Samosa

7,50

Spies van gekruid lamsgehakt met yoghurt/muntsaus

3 stuks

Zes verschillende gerechten uit de Indiase keuken,
met kip, lamsvlees, kikkererwten, linzen en groenten
en verder uiteraard geurige basmatirijst en naan

Mango Chicken

Heerlijke en rijkgekruide curry met gemarineerde
en geroosterde kip

Onion Bahjee

Thali Delhi

Alle curry's worden geserveerd met rijst, naan en raita.
En op aanvraag met onze befaamde extreem
pittige rode pepersaus.

Combi van zwarte linzencurry en gemengde
groenten met kruiden en koriander

Losse naan

3,50

Knoflook/koriander naan

4,00

Driehoekig pasteitje gevuld met aardappel en doperwten

= Veganistisch

= Vegetarisch

Voor het verpakken van onze producten
gebruiken wij duurzame verpakkingsmaterialen.

24,50

Drankje erbij?
Elephant in the room Pinot Noir (0,25L)

5,00

Elephant in the room Chardonnay (0,25L)

5,00

TX Goudwit of IPA

3,00

TX Hopblond

3,00

Aanraders bij vis- en kipgerechten
Perfect bij onze voorgerechten

