
INDIAAS RESTAURANT EN AFHAAL 
06-84366061

VOOR- EN BIJGERECHTEN

SAMOSA (2 stuks) 5,00
Gefrituurde bladerdeeg envelopjes gevuld met
aardappelen en doperwten met een muntsaus

PAKORA (5 stuks) 5,00
In kruidig kikkererwtenbloem gefrituurde
groenten met een muntsaus

RAITA 3,00
Mild gekruide yoghurt-komkommer en komijndip.
Heerlijk en fris bij pittige gerechten

NAAN BROOD  3,50
Luchtig plat Indiaas brood met zwart lijnzaad
Naturel of knoflook 

Lassi Mango 3,00
Zoete Indiaas yoghurtdrank verrijkt met Mango.
Verfrissend en ideaal als dorstlesser bij pittige gerechten

VEGETARISCHE GERECHTEN

CHAANA MASALA 15,50
Kikkererwten gekookt met “chaana” en
“garam masala”, kurkuma en verse tomaat

DAAL TADKA 14,50
Gele Indische spliterwten met fenegriekzaad,
koriander en zwarte komijn

DAAL MAKHNI  15,50
Gebakken linzen met komijn in een aromatische 
boterachtige saus

BHARTHA  15,50
Geroosterde aubergine bereid met tomaat
en verse koriander

SHAHI PANEER  16,50
Huisgemaakte Amelander kaas op Indiase
bereidingswijze met tomaten, paprikapoeder,
gemalen amandelen en room. 

PALAK PANEER  15,50
Huisgemaakte Amelanderkaas op Indiase
bereidingswijze met warme kruidige spinazie
en fenegriek 

MALAI KOFTA 16,50
Gekruide bal gemaakt van huisgemaakte
Amelander kaas op Indiase bereidingswijze en 
aardappelen geserveerd in een romige saus.
Mild van smaak

CHICKEN CURRIES EN KING PRAWN CURRIES
Alle curries worden geserveerd met “gouden korrel” saffraan

basmati rijst. Curries worden “mild” bereid. Voor de liefhebber 
bereiden wij graag de curries ook “pittig” of zelfs “heet”.

BUTTER TIKKA / MASALA 16,50
Romige milde masala curry met kip, verse tomaat,
garam masala en verse koriander. 
Voor gamba’s in plaats van kip € 3,- extra

CURRY 15,50
Klassieke licht pittige kurkuma curry met kip en verse koriander 
Voor gamba’s in plaats van kip € 3,- extra

KORMA  15,50
Licht gekruide kerriecurry met kip, geraspte kokos,
gemalen amandelen en rozijnen 
Voor gamba’s in plaats van kip € 3,- extra

JALFREZI 16,50
Oost Indiase stoofgerecht met kip, gesmoorde paprika,
specerijen en verse koriander. Door gebruik van combinatie van 
komijn en koningskomijn heeft dit gerecht een volle smaak.
Voor gamba’s in plaats van kip € 3,- extra 

MANGO CHICKEN Kip 17,50
Traditionele curry met mango

AUTHENTIEKE INDIASE GERECHTEN

Alle gerechten worden vers ter plekke bereid.
Hierdoor kunnen wij het gerecht op uw voorkeur 

aanpassen.

Wij houden graag rekening met allergieën,
bespreek de mogelijkheden met ons.

PANEER: kaas van Amelander biologische melk opPANEER: kaas van Amelander biologische melk opPANEER: kaas van Amelander biologische melk opPANEER: kaas van Amelander biologische melk op
Indiase bereidingswijze verwerkt zonder stremselIndiase bereidingswijze verwerkt zonder stremsel



De Wijde Blik bestaat uit een

Restaurant, Snackbar en Bar.

Voor elk wat wils!STRANDWEG 20
9162 EV BALLUM AMELAND

INFO@ROOSDUNEN.NL - WWW.ROOSDUNEN.NL

CAMPING ROOSDUNEN STRANDWEG 20, BALLUM AMELAND 

Sonya en Jagdev nodigen u 
uit om kennis te maken met 
de Indiaase keuken.
Dagvers worden diverse 
curries, met kip, gamba of 
volledig vegetarisch bereid. 
Om bij afhalen wachttijden 
te voorkomen adviseren wij 
vooraf te bestellen.
Tel. 06-84 36 60 61

Menukaart
Indiaas restaurant en afhaal

R
Snackcounter

ASSORTIMENT SNACKBAR

Patat 2,00
Gezinszak (4pers) 7,50
Frikandel 2,00
Vegetarische frikandel 3,00
Kroket 2,00
Kaassouflé 2,00
Hamburger 2,00
Kipburger 2,10
Bamischijf 2,00
Kipnuggets (6st)  2,80
Bitterballen (6st) 2,80 

EXTRA
Diverse sauzen vanaf  0,50
Beker saus vanaf  1,30
Appelmoes  1,00
Wit bolletje  1,00

DRANKEN
Koffie, Thee, Espresso  2,00
Cappuccino  2,20
Warme chocolademelk 2,50
Gebak 2,00
Slagroom 0,50

Frisdrank (blik) vanaf  2,50
Bier (blik)  3,00

VERPAKT IJS
Ruim assortiment aan verpakt Ola ijs:
Zoals Raket, Calippo, Cornetto, Magnum Openingstijden juli & augustus:

13:00-20:00 uur 


