
«Tenho em mim todos os sonhos do mundo», disse Fernando Pessoa, precisamente
na cidade onde o chef Hari Chapagain alimentou a esperança que conduziria
à realização de um sonho de criança – abrir um restaurante que enaltecesse
a gastronomia indo-nepalesa.

Curiosamente, ou fruto do fado, na mesma cidade que viu as caravelas
partirem em busca do Oriente das especiarias.

Com a paixão pela cozinha e rodeado
de uma família ligada às tradições
gastronómicas nepalesas e indianas,
aprendeu com os mais antigos
o conhecimento e aprimorou
as técnicas da complexa
e enigmática cozinha oriental.
Hoje, temos o gosto de o levar
numa viagem de sabores
pela rota que outrora
uniu o Ocidente
com o Oriente.



Um objecto que remonta à Índia Ancestral, à cerca de 5 mil anos atrás, e que agora
terá a oportunidade de o provar em plena baixa lisboeta.

O forno Tandoor resulta da necessidade dos povos antigos, provenientes do oriente, 
entre a Índia e o Nepal, em desenvolverem uma forma de confecionar os alimentos

sem gastar muitos recursos. 

Ainda que o interior do forno, alimentado pelo carvão, atinga temperaturas
entre os 300 e os 400 °C. Após a combustão a temperatura é mantida de forma
constante no interior das paredes de barro, permitindo uma confecção rápida

e eficiente dos alimentos, sem desperdício de energia e oferecendo a possibilidade
de se confeccionar várias iguarias.

O forno que trazemos até sí foi desenhado e construído por experientes artesãos
nepaleses, na capital Nova Delí, e percorreu cerca de 8 500km para que hoje

saboreie as receitas do chef Hari Chapagain da forma mais pura e original possível.



PLAIN NAAN
Pão de farinha branca

2.95

GARLIC NAAN
Recheado com alho & coentros

3.95

PESHWARI NAAN
Recheado com frutos secos, coco & natas

4.95

GARLIC CHEESE NAAN
Recheado com uma mistura de queijos & alho

5.95

PÃO NAAN
TODOS OS PÃES NAAN SÃO CONFECIONADOS

NO NOSSO FORNO TRADICIONAL
CHICKEN SAMOSA

Massa estaladiça recheada com frango & especiarias
6.95

CRISPY MUSHROOM CHILLY
Cogumelos fritos com pimentos, malagueta verde & cebola

7.95

VEGGIE PAKORA
Vegetais fritos & marinados com farinha

de grão de bico & especiarias
6.95

MO : MO
Dumplings tradicionais nepaleses recheados

com frango laminado & especiarias
7.95

PRAWN KATAIFI
Camarão frito marinado, com bacon & Kataifi

9.95

GARLIC CHILLY KING PRAWN
Camarão tigre marinado com ervas, cozinhado

no nosso forno tradicional
9.95

TAWA FISH
Robalo marinado com ervas verdes

& especiarias nepalesas, cozinhado no forno
9.95

CHICKEN SAFARI
Frango marinado com iogurte, hortelã fresca

& ervas nepalesas grelhado no nosso forno tradicional
7.95

CHICKEN TIKKA
Frango marinado em iogurte e especiarias,

grelhado no forno tradicional
6.95

ENTRADAS

RACK OF LAMB CHOP
Costeletinhas de borrego aromatizado com ervas

& especiarias nepalesas, guarnecidas com vegetais
22.95

MIXED GRILL
Combinado de camarão com borrego Tikka

e costeletinhas grelhadas, juntamente com frango
ao estilo Tikka e Safari, servido com molho

de caril sobre um prato flamejante
20.95

PAHADI CHICKEN
Marinado em ervas & especiarias picantes

16.95

DUCK MARGRET
Pato marinado com ervas e especiarias Nepalesas

& guarnecido com vegetais
18.95

CHICKEN TANDOORI
Frango marinado em ervas indianas & especiarias,
grelhado sobre chamas no nosso forno tradicional

& servido com molho de caril
14.95

GRELHADOS
ESPECIAS OVEN

TODOS OS PRATOS SÃO CONFECIONADOS
NO NOSSO FORNO TRADICIONAL



TIKKA MASALA
FRANGO / GAMBAS

Confecionado com cajús, amêndoas
e molho de natas cremoso

14.95 / 16.95

BUTTER CHICKEN
Frango com manteiga cremosa, amêndoa,

molho de tomate & especiarias
14.95

MADRAS
FRANGO / BORREGO / GAMBAS

Sabor forte do molho tradicional madras, cozinhado
em gravy de tomate & guarnecido com ervas frescas

12.95 / 14.95 / 16.95

VINDALOO
FRANGO / BORREGO / GAMBAS

Sabor extremamente picante do molho tradicional vindaloo,
cozinhado com batatas, gravy de tomate, guarnecido

com ervas frescas & malaguetas verdes
12.95 / 14.95 / 16.95

PRATOS CLÁSSICOS

LAMB SHANK
Pernil de borrego temperado com especiarias,

cozinhado a baixas temperaturas durante horas
& com um toque de natas

18.95

GOAN SALMON
Combinação exótica de leite de coco e especiarias,

molho tamarind, caril & sementes de mostrada
16.95

SPECIAL POMEGRANATE
FRANGO / BORREGO  

Salteado & Confecionado em redução de natas com romã
e pimentos frescos, aromatizado com ervas nepalesas

14.95 / 16.95

SPECIAL GOAT CURRY
Cabra cozinhada lentamente em lume brando,

acompanhada com molho de caril nepalês
16.95

VERDANT FISH
Robalo marinado em ervas verdes e especiarias,

servido com molho de caril
15.95

HIMALAYAN ROSE CURRY
Mistura de molho cremoso com carne picada

a cobrir o frango tandoori
15.95

LAMB SHANK BIRYANI
Pernil de Borrego cozinhado em baixas

temperaturas durante horas, com especiarias servido
com arroz basmati aromatizado com açafrão

,frutos secos & especiarias
22.95

ESPECIAIS
DO CHEF

VEGGIE BIRYANI
Vegetais da estação cozinhados com arroz basmati

aromatizado, açafrão, frutos secos & especiarias
12.95

OKRA BHAJI
Quiabo frito cozinhado com tomate, cebola,

ervas & especiarias
12.95

TADKA DAL
Lentilhas confecionadas com alho & especiarias,

guarnecidas com cebolinho & coentros
10.95

GOAN VEGGIE CURRY
Vegetais cozinhados com molho de caril & especiarias

11.95

PALAK PANEER
Queijo fresco caseiro cozinhado com um molho espesso

de espinafres moídos & especiarias
11.95

MALAI PANEER
Queijo fresco cozinhado num molho cremoso de manteiga,

amêndoas, queijjo, molho de tomate & especiarias
12.95

VEGETARIANOS
OPÇÕES VEGAN DISPONÍVEIS

BASMATI
Grãos longos confecionados de forma artesanal

2.95

PILAU BASMATI
Arroz basmati aromatizado com açafrão, 

cravinho, passas & especiarias secas
3.95

ARROZ



GOLDEN STONE
Esfera dourada recheada com mouse
de chocolate branco & queijo ricota
combinada com uma redução de frutos
tropicais, servido com jalebi
& uma coroa crocante

12.95

SOBREMESAS

12.95

MANGO’S PASSION
Múltiplas camadas de mouse de manga,
pistachio & ganache de chocolate branco
sobre um sponge cake salgado 

10.95

DEVIL’S CHOCOLATE
Creme de mascarpone & Toffee de baunilha
& caramelo coberto com uma camada
crocante de chocolate acompanhado
de gelado de pistachio e jalebi 

10.95

EVEREST LAVA
Simbiose perfeita entre macaron e pistachio
kulfi rodeada de crumble de baunilha
& sedimentos de laranja sobre uma redução
de frutos vermelhos

9.95
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