


Vi anbefaler 2 krydser Vi anbefaler 1 kryds

CuRRIES
करी

En berømt nordindisk ret, som er særligt populær i Punjab.

En klassisker i det indiske køkken, der har spredt sig til 
resten af verden. I Australien og New Zealand bruger de 
retten som tærtefyld 149,- 

Kvindernes favorit og et must på middagsbordet.

Centralasiatisk perle. 

Linser med cremet sauce 139,- 

En klassisk, enkel, vegetarisk ret med spinat og kartofler 129,- 

Lam med krydderier, tomater, chili og koriander 169,-

Gennem tiden er den mellemøstlige risret Biryani blevet 
en integreret del af det indiske køkken og mange anser 
den nu som en indisk ret 145,-

(v) (v) (v) (v) (v)

(v)

(v)

(v)Daal Makhna दाल मखनी

Tandoori Butter Chicken तंदूरी बटर चिकन

Palak Paneer पालक पनीर

Mammas Biryani मॉम्स बिरयानी

Lamme kharai लम्मे कढ़ाई

Chapati 25,-
चपाती

Ris 35,-
राइस

Chutneys 35,-
चटनी

Raita  49,-
रायता

Naan 29,-
नान 

TILBEHøR
डिजर्ट

Butter Chicken med ris 79,-

Tandoori Chicken med naan 79,-

RETTER TIL DE HELT SMÅ
किड्स मेन्यू

DRIKKEvARER

vARME DRIKKE

FlaskeøL

udvalgte vine på glas

पेय पदार्थों
Coca Cola 35,-

Indisk kaffe 39,- Luca Pomaro’s Sette Vigne, Italien (Rød) 85,-

Sharbat, friskpresset æblejuice med 
ingefær og mynte 49,-

Squash 35,-

Indisk Chai 39,- Doriac’s “Les Embruns”, Frankrig (Rosé) 75,-

For øvrige kaffemuligheder, spørg tjeneren

Cobra  59,-
Coca Cola Zero 35,-

Almindelig kaffe 39,- Økologisk Riesling, Tyskland (Hvid) 75,-

King Fisher  59,-

Ramlösa Premium 35,-

Carlsberg på fad

Bryggerens hane

Stor (50cl) 69,-Lille (25cl) 49,-

Lille (25cl) 49,- Stor (50cl) 79,-Ramlösa Premium danskvand 35,-

DESSERTER
डिजर्ट

 Lun kardemommedoughnut og kulfi-softice 79,-

Veganske ispinde 69,-

Alle vores is er veganske fra Nicecream.

Chai Chili              Mango

Mango med vegansk lassi-is og syltet ingefær 85,-

Kardemommedoughnut कार्डामम डोनट्स

Kulfi कुल्फी

Mango med is मानगो आइसक्रीम

Se hele vinmenuen på bagsiden vI
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DHABA TALLERKENER
Vi anbefaler 3 krydser

Vi anbefaler 2 krydser

TANDooR

ढाबा प्लेट्स

तंदूरी डिशेस

En populær indisk snack, som i mange asiatiske lande nydes døgnet rundt 
og som typisk bliver serveret sammen med masala chai te. 

Alle retter tilberedes i vores specialdesignede Tandooriovn.

Kært barn har mange navne. På kinesisk kaldes de xiǎo miàn, på mongolsk 
buuz, på japansk gyoza og på koreansk mandu.

En ret som hele Indien elsker. Hver mor giver retten sit eget twist. Her hos 
Dhaba er vi inspireret af det sydasiatiske område Bengal. 

Blomkål i urteyoghurt 129,-

Retten Brinjal stammer fra Punjab, som er et område særligt kendt for sin 
ubetingede kærlighed til mad og alkohol. 

Løg, broccoli og okra i karamelliseret hvidløgscreme 65,-

Dorade serveret med urtemarinade og lime 210,-

Dumplings med indiske krydderier og kylling, serveret med grillet salat 
og masala skum 85,-

Hakket kylling og ærter, serveret med ristet naan 85,-

Auberginer, løg, spinat og karryblade, serveret på chapati 85,-

Lammekrone i yoghurt og chili masala 189,-

Kyllingebryst i sort peber og andre krydderier 169,-

Svarer til vores burger. Serveres med naan, chutney, 
gedeost og fermenteret grønt 85,-

Paneer, kartofler og cashewnødder med estragon 139,-

Bhaji भाजी (v)

(v)

(v)

(v)

Dorade फिश

Momos मोमोस

Chicken Keema चिकन कीमा

Tandoori Gobi कॉलीफ्लॉवर

Brinjal Chapati ब्रिंजल चपाती

Lammechops लम्मे चोप

Chapli Kebab चपली कबाब

Tandoori Alo and Paneer पनीर पोटाटोएस

Chicken Tikka चिकन टिक्का

Hos Dhaba handler det om at 
få flest mulige smagsoplevelser og 

derfor serveres hver ret i en  
størrelse, så hele bordet kan dele, 

ligesom man vil gøre i Indien. 

Sæt kryds ud for dine favoritter og 
sammensæt din egen menu.

Tandooriovnen er hjertet i det 
indiske køkken og derfor er den 

også omdrejningspunktet for 
hele vores koncept. 

 TASTING MENu
  8 RETTER FoR 349,-

pr. person - min. to personer 



vIN

RøD

HvID

Den fantastiske vinregion La Mancha, som er beliggende syd 
for Madrid har givet gunstige betingelser for dyrkning af druer. 
Familien Muñoz har skabt en tør og let krydret vin under den 
spanske sol, som indeholder både power og fantastisk karakter.

Greenleaf er skabt som en hyldest til de pionerer, der gik 
forrest med udbredelsen af de økologiske principper i Rhein-
hessen regionen i 1970erne. Greenleaf Riesling er en halvtør, 
frisk og frugtig hvidvin med noter af klematis og fersken.

Denne skønne vin har friske og frugtige toner samt en imponer-
ende blødhed. Vinen har kortvarigt ramt et egetræsfad for at 
bygge bro til druernes oprindelse i Bourgogne  410,- 

Bogle’s Chardonnay består af to forskellige vine, som blandes 
kort før den færdige vin hældes på flaske. Den ene - en sprød 
vin, som er lagret på ståltanke for at bevare friskheden, 
og den anden - en kraftig og karakterfuld vin, som lagres i 
egetræsfade i op til 12 måneder. Resultatet er en velbalanceret 
Chardonnay med karakteristisk fylde og en fantastisk frisk 
afslutning  430,- 

Sette Vigne er en blanding af syv af Italiens største vine fra 
syv af landets bedste områder. En yderst karakterfuld og 
lettere skizofren vin med masser af bløde og frugtige noter.

Catriona McPherson bruger sine weekender på familiens 
vingård, hvor hun har skabt en fantastisk, frugtdrevet hvidvin 
med tropiske aromaer og et let fyldigt fadpræg - som efter-
sigende afspejler hendes utraditionelle personlighed.

Denne vin har draget stor nytte og skøn karakter af at være 
skabt i et yderst frodigt sumpområde syd for Sacramento i 
Californien. Bogle er i dag drevet af sjette generation og den 
tilhørende vingård anses som en af USA’s største og mest 
respekterede  450,-

Denne karakterfulde Riesling sender dig ud på en stor smags-
oplevelse. Laisser Faire er en sublim Riesling med belgisk 
vildgæret ølaroma, limefrugt og grape, og indeholder både bid 
og dybde  510,-

Filippo Baccalaro blev af mange opfattet som skør, da han 
besluttede sig for at udnytte det potentiale han så i Primitivo-
druen, som ingen andre så. Med stor succes skabte han 
Primitivo di Manduria, som har en dyb, frugtig og sødmefuld 
karakter  600,-

Denne fyldige og karakterfulde hvidvin hører til eliten indenfor 
sin slags. Blanchot Dessus er kun adskilt af en grusvej fra den 
legendariske Grand Cru mark Le Montrachet. Vinen kunne 
altså have været Grand Cru, men endte altså på den anden 
side af grusvejen og fik derfor sit eget navn  1250,-

Vinmageren Jo Nash havde fået strenge ordre af vingårdens 
bogholder Gary om, at omkostningerne skulle holdes nede, 
grundet årets lave høstudbytte. Paradoksalt stod hun med en 
exceptionel mængde Shirazdruer som hun ikke kunne holde 
fingrende fra - deraf navnet. Denne fantastiske Shiraz har 
spenderet 12 måneder i eksklusive, franske egetræsfade  510,-

Gewürztraminer hører utvivlsomt til toppen af italiensk 
hvidvin. Denne karakterfulde hvidvin er aromatisk og let 
sødmefuld  650,-

Denne vin, hvis vidunderlige druer vokser på søstermarken til 
Grand Cru, anses for at være toppen af hvad Bourgogne kan 
levere. Vinen er både karakterfuld og tanninrig  1250,-

Legado Munoz’s Garnacha – Castilla, Spanien

Greenleaf Økologisk Riesling – Rheinhessen, Tyskland

Hospices de Beaujeu Gamay - Bourgogne

       Bogle’s Chardonnay – California, USA

Luca Pomaro’s Sette Vigne, Italien

Catriona’s Chardonnay – Victoria, Australien

Bogle’s Pinot Noir - California, USA 
       Riesling ”Laisser Faire” – Pfalz, Tyskland

Il Bacca’s Primitivo di Manduria – Puglia, Italien

       1er Cru ”Blanchot Dessus” – Chassagne Montrachet, 
Frankrig

”Don’t Tell Gary” Shiraz - Victoria, Australien

       Kellerei Bozen’s ”Kleinstein” Gewürztraminer – 
Alto Adige/Südtirol, Italien

       1er Cru “Les Saint Georges” Nuits Saint Georges -
 Bourgogne, Frankrig

75,-

75,-

85,-

85,-

310,-

310,-

350,-

350,-

BOBLER

Australske Alexandra McPherson så sig nødsaget til at skabe 
en boblende vin, som afspejler hendes sprudlende og energiske 
personlighed. Alexandra’s Sparkling er lækker, sprød og med 
noter af fersken, citrus og honningmelon  320,-

Alexandra’s Sparkling Chardonnay/Pinot Noir, Australien 

ROSÉ

For vinbonden Doriac er den tørre og lyse sydfranske rosé 
livets nerve - og en vital del af dét at være vinmager. Derfor 
har han skabt Les Embruns, som er forfriskende sprød og mild. 
Vinen er opkaldt efter havets sprøjten som Doriac eftersigende 
mediterer til, mens han arbejder i vinmarkerne.

Eric Kuver blev så draget af den fantastiske Maison AIX, at 
han besluttede sig for at købe den tilhørende vingård. Hans 
formål var, at alle skulle have mulighed for samme vidunder-
lige smagsoplevelse. I dag er den ikoniske vin kendt over hele 
verden  450,-

Doriac’s “Les Embruns” – Mont Baudile Pays d’Hérault, 
Frankrig

       Maison AIX – Coteaux Aix en Provence, Frankrig

75,- 310,-

Alle vores vine er nøje udvalgt for deres alsidighed så de 
passer til vores koncept, der handler om at dele og smage 
en masse forskellige retter. 


