W tym Świątecznym czasie Guru zaprasza Rodziny, Znajomych, Zarząd, Pracowników i Klientów Firm do
wspólnego odkrywania autentycznych smaków Indii w wyjątkowym wnętrzu i atmosferze

FESTIVE THALI MENU
‘Thali: Indyjskie pojęcie oznaczające talerz/platerę do serwowania dań. Jest to także sposób
podania wielu rodzajów potraw na jednym talerzu. Thali daje możliwość doświadczenia wielu
autentycznych smaków za jednym razem’

Welcome drink: kieliszek prosecco lub indyjskie grzane wino

Starter
Thali tapas plater:
Platera pięciu indyjskich przekąsek, podawanych z trzema sosami i ciastkami z soczewicy.
Każda platera jest przeznaczona dla 4 osób.

Festive onion Bhaji - chrupące, rumiane kąski cebulowe
Samosa pequena – klasyczne, indyjskie pierożki w wersji mini z wybranym nadzieniem
(mięsne- jagnięcina lub wegetariańskie – warzywne

)

Pakoras Paneer – ser paneer naszej produkcji, panierowany w cieście z soczewicy
Hara Bara Kebab – mini kotleciki z zielonych warzyw
Lub

Prawn Koliwadas – krewetki w indyjskim, pikantnym cieście
Tricolor Tikka Paneer – ser paneer w trzech smakach pieczony w piecu Tandoor
Lub

Tricolor Tikka Chicken – pierś kurczaka zagrodowego w trzech smakach, pieczona w
piecu Tandoor

MAIN COURSE
Thali Curry Selection
Zestaw 8 różnych curry w wersji degustacyjnej. Każda platera przeznaczona jest
dla 4 osób

Do wyboru 8 z poniższych :
Tikka Masala Chicken – soczysta pierś kurczaka w aromatycznym, pikantnym
sosie na bazie pomidorów.
Rogan Josh Lamb – kawałki jagnięciny w korzennym sosie na bazie ponad 100
ziół i przypraw
Saag Paneer – domowy ser paneer w gęstym, szpinakowym sosie

Vegetable Balti – sezonowe warzywa w sosie na bazie pasty z pieczonej
papryki

Korma Prawns – łagodny sos na bazie orzechów nerkowca z jogurtem
z krewetkami tygrysimi
Goan Fish Curry – dorsz w kokosowym, łagodnym sosie
Butter Chicken – kurczak w klasycznym, łagodnym sosie śmietanowopomidorowym
Beef Bhuna – gęsty, aromatyczny, lekko pikantny sos cebulowy z kawałkami
rostbefu wołowego
Daal Makhni – wegetariańskie danie z czarnej soczewicy i fasoli w kremowym,
pomidorowym sosie

Pork Vindaloo – polędwiczki wieprzowe w ostrym, lekko kwaśnym sosie
Wszystkie curry podawane z ryżem basmati w różnych smakach z pięcioma rodzajami indyjskich
chlebków z pieca Tadoor

Selekcja Mini Deserów
Zimne napoje soft, kawa lub herbata

119 zł brutto /os.
(Open bar – oferta tworzona według indywidualnych potrzeb grupy)

Przykładowe zdjęcia poglądowe:

Pozostałe zdjęcia: https://www.instagram.com/p/BnL56DEH-ES/
https://www.instagram.com/p/Blkjrg6l2dq/

Możliwości ustawień:
Przy jednym długim stole: 26 osób maksymalnie na jednej sali
Ustawienie dwóch stołów równoległych : razem do 30 osób na jednej sali
Restauracja na wyłączność : maksymalnie 50 osób na dwóch salach

Zachęcamy do wstępnych rezerwacji grudniowych terminów.
Świąteczne spotkanie firmowe w orientalnej odsłonie? Zapraszamy !
Zapytania prosimy kierować do: marta@gururestauracja.pl

