תפריט אירועים  -באהבה מהודו
התפריט שלפניכם מציג את מגוון המנות שנוכל להגיש באירוע שלכם .בחירת המנות וצורת ההגשה תתבצע יחד
אתכם ,בהתאם לאופי האירוע  -במנות קטנות 'בידיים' או בצלחות אישיות.

לחמים וסלטים
גארליק נאן
בגרסה הטבעונית שלנו ,עם תערובת שום ושמן קוקוס

בֵּ ל ּפ ִּורי

סלט רחוב הודי ,אורז מותפח ,שערות קמח חומוס ,בצל סגול,
עגבנייה וכוסברה עם ויניגרט תמרהינד

סלט מלפפונים הודי
מלפפונים ,שורשים ,נענע ורוקט בתערובת קלויה של קוקוס
ובוטנים

פינגר פוד Finger Food
קורה
ָּפ ָ

כרובית ,חציל ופלפל חריף מטוגנים בבלילת קמח חומוס ,מוגש
עם מטבלי צ'אטני

מומבאי פריי
קציצות עדשים שחורות ,גזר ובצל מקורמל ,מוגש עם צ'אטני

מוסה
ָס ָ
משולשי בצק מטוגנים במילוי מסאלת תפ"א ואפונה ,מוגש עם
מטבלי צ'אטני

תפריט דוסה
דוסה  -קרפ הודי דק ללא גלוטן העשוי מאורז ועדשים

מסאלה דוסה
במילוי מסאלת תפו"א וכוסברה

בטטה דוסה
במילוי בטטה ,תרד ומנגולד בקארי קוקוס

תבשילים
דָּ אל ְ ּת ַאדְּ ָק ּה

אג ַ
'מה מסאלה
ָר ְ

נזיד עדשים מצפון הודו .חריף .יכול להיות מוגש כמרק או כתבשיל

תבשיל שעועית אדומה בקארי עגבניות ובצל

ָאלּו ג ֹּובִּ י

ופ ָ ּתא
ָמ ַלאי כּ ְ

תפו"א וכרובית מאודים בתיבול הודי מיוחד

מנת הדגל האהובה שלנו  -קציצות תפו"א וטופו ברוטב ירקות
והרבה קרם קשיו

תבשיל ירקות ,אפונה ושעועית ירוקה בקארי קוקוס

פלאק טופו

קּור ָמא
וג' ְ
וֶ ְ

תבשיל נתחי טופו צלויים במרינדה ,פלפלים קלויים ועלי מנגולד
בקארי תרד

אלו פלאק
תפוחי אדמה בקארי תרד עשיר

ָצ ַ
אלה
'אנה ָמ ַס ָ
תבשיל גרגרי חומוס בקארי בצל ועגבניות

דאל המכבים
תבשיל עדשים כתומות וסלק

שתייה ומתוקים
צ'אי
עשוי במקום מתבלינים שלמים וחלב צמחי

קפה שחור
לא שותים בהודו ,אבל וואללה זה טעים

תה צמחים
בעמדת הכנה עצמית

לאסי
משקה הודי מרענן

דוסה מתוקה
במילוי נוטלה טבעונית עבודת יד ,בננה וקוקוס קלוי

מלבי טבעוני
עם סירופ צ'אי וקוקוס קלוי

קּול ִפי מנגו
ְ
גלידה על מקל בעבודת יד

עוגיות שוקו-אגוזים של סבתא
נימוכות בפה שבא לבכות

בגס בראוני
הגרסה הטבעונית שלנו לבגסו קייק ,ריבועי שוקולד-טחינה עם
שכבת שיבולת שועל והל

דברו איתנו ונתגלגל מכאן:

