A TASTE OF HOME

Openingsuren
Dinsdag - Zondag
11:30u-14:00u &17:30u-22:30u

/nepaldelight
info@nepaldelight.be
www.nepaldelight.be

Food Allergies & Intolerences
Please speak to our staff about the
ingredients in your meal when making
your order

NEPAL DELIGHT

MENU

DISCOVER NEPAL MENU

VEG/VEGAN/ NON VEG €33.50

STARTER
Momo (Veg / Non Veg)

MAIN COURSE
Nepali Thali (Veg / Non Veg)

DESSERT
Dessert of your choice

Nepali Thee of Koffie

DELIGHT NON-VEG MENU
NON-VEG €34,50

STARTER
Chicken Chhoila
MAIN COURSE
Tandoori Mix Sizzler
DESSERT
Dessert of your choice
Thee of Koffie

DELIGHT VEG MENU

VEG/VEGAN €32.50
STARTER
Mix Veg Pakora
MAIN COURSE
Mix Veg Sizzler

DESSERT
Dessert of your choice
Thee of Koffie

DELIGHT FISH MENU
€34,50

STARTER
Garlic Prawn

MAIN COURSE
Fish Sizzler

DESSERT
Dessert of your choice

Thee of Koffie

NEPAL DELIGHT

STARTERS / VOORGERECHTEN
SOUPS / SOEPEN
Hot & Sour Veg Noodle Soup/ Sherpa Noedel Soep

€6,00

Wanton Soup / kip dumplings en noedels.

€6,00

Tom Yam Soup (Thai Veg. Soup)

€6,00

Tom Kha Soup ( met scampi’s of kip)

€6,00

STARTERS / VOORGERECHTEN
Mix Veg. Pakora

(4 st) Stukjes gefrituurde en gekruide seizoensgroenten

€6,00

Aalu Chup

Pittige aardappelkotelet in Nepalese stijl met tot in de perfectie krokant beslag €6,00
Veg Spring Rolls (4 st.)
Huis gemaakte Veg Loempia
€6,00
€7,50

Chicken spring rolls (4 st.) Huis gemaakte Kip Loempia
MOMO Typisch Nepalese dumplings(6 st.)

Veg

Chicken

Steamed :

€ 6,00

€ 6,00

Fried :

€ 7,00

€ 7,00

Chilly Garlic :

€ 8,00

€ 8,00
€7,00

Dim sum KIP 6 st.
Crispy honey Chicken
Crispy Pork Teriyaki
Chilli Paneer

Indische kaas met paprika, tomaat en uien met kruiden

Samosa chaat
stukjes samosa gemengd met groene en zoete chutney, yoghurt en Indische kruiden
Sate Chicken
In specerijen en honing gemarineerde kip, gegrild op houtskool en geserveerd met pinda saus
Garlic Scampi
Scampi’s gebakken met verse knoflook en ui (6 stuks)
Chatamari Nepalese pizza, populaire rijstcrêpe als basis, topping met gehakt, ei

€8,00
€8,00
€7,50
€7,50
€7,50
€8,00
€8,00

en Nepalese kruiden
Mix Platter Combinatie van veg pakora, momo, Kip Tikka, veg loempia

€12,00

NEPAL DELIGHT
NEPAL DELIGHTS

NEPAL SPECIAL PLATTERS

Geserveerd met Basmati rijst of Naan

Chicken Chhoila
Vlamverbrande kipfilet gemarineerd met traditionele Newari kruiden, populair in Nepal

€16,50

Thakali Chicken Masala gekookt met lente-uitjes, knoflook & gember, Nepalees stijl

€16,50

Chicken Cheeza Hot plate sappige gebakken kipfilet en kaas met groenten om
het pizzasmaak te maken
Nepalese Chicken Masala gekookt in een special saus met champignons en erwten

€16,50
€16,50

Chicken Chilly Masala een nepalees dorpsgerecht bestaande uit gesneden kipfilet gemarineerd in
kruiden en gebakken met paprika, ui, pittige tomaten en groene pepers

€16,50

Chicken Sekuwa Special Nepalese barbecue! Gemarineerde kip gegrild op klei oven

€16,50

Kathmandu Pork Fry mals en sappig buikspek gekookt met nepalees kruidens en koriender

€16,50

Himalayan Duck Eend gemarineerd met knoflook, gember, rode ui en paprika, roergebakken

€17,50

Gorkhali Lamb malse stukjes lamskoteletten gekookt met goudgebakken knoflookvlokken en
nepalese kruiden en specerijen, bereid in nepalese traditionele stijl

€19,00

TRADITIONAL NEPALESE THALI (Nationaal gerecht van Nepal)
VEG: Gemengde groenten, Linzen, spinazie, gebakken Indische kaas met erwtjes

€ 22,50

in een geurige curry soepje, Linzen, Raita, Basmati rijst en Naan
NON-VEG : Kip curry, Linzen, gemengde groenten, spinazie, gebakken Indische

€23,50

kaas met erwtjes in een geurige curry soepje, , Basmati rijst en Naan

VEGAN NEPAL
Nepali Stir fry Vegan

roerbak mix groenten met nepali kruiden en specerijen

Nepalese Aloo Mater Gravy
Aloo Bodi Tama

Geserveerd met Basmati rijst of Paratha Roti

Authentieke aardappel, tomaat en witte erwten curry

Stoofpotje van Aardappel-zwarte ogen bonen en bamboescheuten

met klassieke Nepalese kruiden.

€15,50
€15,50
€16,50

Vegan Tikka Masala

Tofu in kip-stijl, groenten en een perfect gekruide romige saus

€16,50

Vegan Chili Masala

Gebakken met tofu, paprika, ui, tomaten en groene peppers

€16,50

Vegan Delight Bowl

Bowl van de chef

€16,50

NEPAL DELIGHT

TRADITIONELE CURRYGERECHTEN

Geserveerd met Basmati rijst of Naan. Elk gerecht wordt aangeboden in een
milde, Laag-middel, middel, hoog-middel en pikant)
Veg Keema Masala

Gehakte groenten gekookt met uien, tomaten en gember

€14,50

Seizoensgroenten in een romige kokossaus met geroosterde

€14,50

knoflookpasta.
Shahi Veg. Korma
amandelen rozijnen.
Saag paneer

Verse gebakken Indische kaas met spinazie, knoflook en garam masala

€14,50

kruidenmengeling
Mutter Paneer Butter Masala

Verse gebakken Indische kaas met spinazie/erwtjes,

€14,50

knoflook en garam masala kruidenmengeling.
Ragda Pattice

€15,50

Krokante aloo tikki geserveerd met wat ragda (curry van witte erwten),

beladen met verschillende zoete, pittige en pittige chutneys.

€15,50

Butter Chicken
Kipfilet gebakken in een romige tomatensaus en cashewnoten.

€15,50

Mango Chicken
Kipfilet met mango in een roomsaus en cashewnoten.

€15,50

Chicken Dansak
een middelgekruide stoofpotje van kipfilet met lizen en citroen.

€16,00

Chicken Tikka Shashlik
Gekookt in chargrill en gegooid met ui, tomaat, paprika en speciale ingrediënten van
de chef.
Shahi Korma (Chicken of Lam)

€16,00/18,50

kipfilet/Lamsfilet in een sausje van yoghurt, amandelen en kruiden.
Tikka Masala(Chicken of Lam)

€16,00/18,50

Gemarineerde kip / lam van Tandoor gemaakt met room, yoghurt, cashew en rozijnen..
Palak ( Chicken of Lam)
Kip/Lamsvlees met spinazie in een dikke roomsaus

Vindaloo ( Chicken of Lam )

€16,00/18,50

€16,00/18,50

Stukjes kipfilet/Lamsvlees met aardappel in een pikante saus.

Masala Fish Curry
Curry van zeebaars bereid met mosterdzaadjes, citroen, tomaat en uiensaus.
Butter King Prawn Masala klei-oven gegrilde garnalen, gekookt in een rijke boterbasis
speciale saus

€18,00
€18,00

€18,00

Scampi Jalfrezi
Scampi’s met gehakte ui, paprika en tomaten,bereid in een intens gekruide, dikke currysaus
Honey Garlic Salmon
zalmfilet gebakken in honing-knoflooksaus.
Red Curry
TOFU(VEG): 15,50/ Chicken: 16,50/ Scampi: 17,50/ Eend: 17,50
Een rode curry met kokosnootmelk, bamboescheuten en verse zoete basilicum

€19,50

NEPAL DELIGHT
SPECIALITEITEN

GRILL & TANDOORI
Geserveerd met warme groentjes, grill saus, Basmati rijst of Naan.
CRISPY CHICKEN krokante kip met teriyaki saus

€18,50

CRISPY DUCK

€22,50

Krokante eend met teriyaki saus

TANDOORI CHICKEN
Kippenboutjes gemarineerd in yoghurt, gember, knoflook en vers gemalen

€18,50

kruiden, vervolgens bereid in een kleioven.

SIZZLER :

Deze gerechten worden geserveerd in een gloeiend hete gietijzeren schotel – sizzler genaamd om de aroma’s extra tot hun recht te laten komen.

Veg : Gemarineerde Indische kaas, crispy patat, groenten
Fish : gemarineerde zalmfilet

€19,50
€20,50
€22,00

Scampi : Tandoori met Scampi

€22,00

Lam : Gemarineerde Lamskoteletjes

€22,50
€22,50

Kip : Kipfilet gebakken in de kleioven

Tandoori Mix Sizzler: mix van kip, lam, scampi, MOMO

RICE, NOODLES & RAMEN
( saus naar keuze voor wok : sojasaus, zoetzuursaus, currysaus, oestersaus)
Chicken Keema Rice Bowl ( gehakte kip)

€14,50

Popcorn chicken Rice Bowl ( crispy chicken)

€14,50

pork Teriyaki Rice bowl ( varken buik)

€ 14,50

Wok met Veg ( met groenten, keuze uit rijst of noedels)

€11,50

Wok met Kip( met groenten, keuze uit rijst of noedels)

€12,50

Wok met Scampi ( met groenten, keuze uit rijst of noedels

€14,50

Wok met eend(met groenten, keuze uit rijst of noedels)

€14,50

Pad Thai Noodles

Veg €13,50 / Chicken €14,50 / Scampi €16,50

Miso Ramen (Noodle soup) ( Chicken/ Pork) crispy chicken/ pork belly, pak choi,
soft boiled egg, mushrooms, spring onion, red ginger, nori seaweed and miso paste
Spicy Curry Ramen ( Chicken/ Pork )
rich curry-soy broth, crispy chicken/pork belly, pak choi, koriender, soft boil egg, red
ginger, nori seeweed
Vegan Ramen
soy milk, miso, konbu & shitake broth, fried tofu, mushrooms, spring onion, tender
broccoli, nori seeweed

€ 14,50
€14,50

€13,50

NEPAL DELIGHT

SIDE DISHES / BIJGERECHTEN
ROLLS
CHICKEN TIKKA KATHI ROLL:

€ 9,50

tender morsels of chicken, grilled and rolled in paratha with yoghurt garlic chutney.
PANEER MAKHANI ROLL:
creamy cottage cheese cooked in a rich tomato and cream gravy, rolled in naan brood.

€9,00

SIDES & VEG / BIJGERECHTEN EN GROENTEN
Aloo Gobi Matar

€7,00

Bloemkool en aardappelen met komijnzaad in een sausje van verse tomaten en ajuin
Tadka Dal Makhani

€7,00

Gemengde, traag gegaarde linzen met tomaat, ui, boter, room en kruiden.
Mix Veg Gemengde warme groenten

€6,50

Mashroom Makhani

€7,50

champignons gebakken in boter in een romige tomaat- en cashewnoten saus
Chana Masala Kikkererwten met een sausje van ui, tomaat, gember, knoflook en

€7,00

kruiden.
RAITA

Gekruide yoghurt met vers gesneden komkommer en tomaten.

€4,00

SUPPLEMENTS:
Plain Butter Naan / Boter Naan
Garlic Naan/ Naan met look
Pesawari Naan (Coconut)
Delight Special Naan (Cheese)
Paratha ( ROTI )
Plain Basmati Rice/ Basmati rijst
Egg fried Rice ( gebakken rijst)

€3,00
€4,00
€4,00
€4,00
€3,00
€3,00
€4,50

DESSERTS / NAGERECHTEN
Gulab Jamun met ijs Dumplings of reduced milk served in warm, fragrant sugar syrup
and ice cream
Kulfi

Ice cream flavoured with cardamom, dried milk solids and pistachio nuts

Thai Banana Roti A Sweet pastry stuffed with banana, served with condensed
milk and sugar.
Premium Ice cream Choice of Vanilla, chocolate, strawberry, Mango and Pistachio.
Kinder Ice Cream Vanilla ice-cream / Kinderijsje Vanille-ijs

€5,90
€5,50
€5,90
€5,50
€4,50

NEPAL DELIGHT

DRANKEN / DRINKS

FRISDRANKEN
Coca Cola /Light / Zero
Ice tea / Green
Sprite
Fanta
Schweppes Tonic
Schweppes Agrum
Apple juice / Appelsap
Orange juice / Sinaasappelsap / Ace
Gini
Water Plat / Bruis
Water Plat / Bruis 1/2 lit.
Water Plat / Bruis 1 lit.

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,50
€4,50
€7,00

Lassi (Youghurt drank)
Mango Lassi
Sweet / Salted Lassi
Banana Lassi

€4,00
€4,00
€4,00

STERKE DRANKEN
J & B Whisky
Old Durbar Chimney
Whisky Chivas Regal
Whisky Jack Daniels
Whisky Black Label
Whisky Vodka
Bacardi Rum
Calvados
Grand marnier
Amaretto
Cointreau
Sambuca
Khukuri Rum

€5,50
€5,50
€6,50
€6,50
€6,50
€4,50
€4,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50

COCKTAILS

APERITIEF
Aperitief van het huis
Cava Glas
Kir
Kir Royal
Gin tonic
Martini Rood/wit
Porto Rood/wit
Sherry Dry
Campari Orange
Picon Witte wijn
Ricard
Pisang Orange
Pineau des Charentes

€5,50
€6,00
€6,00
€7,00
€7,00
€5,50
€5,00
€5,00
€7,00
€7,00
€6,00
€7,00
€5,50

BIEREN
Jupiler
Stella
Hoegaarden
Leffe Blond
Leffe Bruin
Duvel , la chouffe
Kriek
Westmalle tripel
Singha Thai Beer / Thais bier
COBRA Indian Beer / Indisch bier
KING FISHER Indian Beer / Indisch bier
Nepali Beer (Gorkha, Nepal Ice)

€2,50
€2,50
€3,00
€4,00
€4,00
€4,00
€3,00
€4,50
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

WARME DRANKEN

Cocktail Maison(Picon Huis)

€7,50

Mountain Man

€7,50

Gorkha Gorilla

€7,50

Lychee Mojito

€7,00

Himalayan Sunshine

€7,50

MOCKTAILS
Summer Love

€5.50

Mellow Yellow

€5.50

Koffie / Espresso
Cappuccino
Latte
Nepal spice black tea of milk tea
Mint /Black / Lemon/ Green Tea
Irish coffie/ Italian coffie

€2.80
€3,50
€3,50
€3,00
€3,00
€7,50

