
SOEPEN – soups

Tomaten erwtensoep                                           € 5,70                                                                                                          
Kruidige tomatensoep bereid met kokosmelk ,munt en erwtjes                                                                   
Tasty tomato soup made with coconut milk, mint and peas

Soep van de Chef                                                 € 6,70 
makelijke kippen soep  / Tasty chicken soup

FINGERFOOD / TAPAS/ VOORGERECHTEN

Nan ( Gewoon/garlic/Peswari/Chese)       € 4 €4 €6 €6
Zacht Indiaas brood, met knoflook, kokos poeder of kaas
Soft Indian bread, garlic, coocnut pouder or cheese.

Samosa                                                              €6,50
Bladerdeeghapjes met hartige groentevulling
Pastry stuffed with mixed vegetables and spices

Onion Bhajee                                                    € 6,50
‘street food’ uit Maharashtra gemaakt van kruidige, gefrituurde uien
Onions with spices and gram flour, deep fried 

Pakora ( Paneer, kip of scampi )                  € 7 €7 €12
Indiase kaas  in beslag van kikkererwtenmeel
Indian cottage cheese, deep fried in gram flour batter

Kip Tikka Saté                                                      € 8,00
Kippenfilet op een stokje uit de Tandoori oven
Chicken filet on a skewer from the Tandoori oven

Scampi Tandoori                                               € 13,70
Scampi gemarineerd in yoghurt met tandoori masala kruiden
King prawns marinated with yoghurt and tandoori masala spices

Mix ‘Tapas’ (vanaf 2 personen)                  € 10,00 p.p.
Samosa, Paneer Pakora, Kip Tikka & Onion Bhajee

VEG OF VEGAN GERECHTEN - veg or vegan dishes
Geserveerd met heerlijke Basmatirijst – Serve with delicious Basmati rice

Palak Paneer                                                      € 16,70
Verse Indiase kaas in een zachte kerrie van spinazie
Cottage cheese cubes cooked in a smooth spinach curry               

Matter Paneer                                                    € 16,70
Verse Indiase kaas en erwtjes in een zachte kerriesaus
Peas and cottage cheese in a mild curry sauce

Vegetarische kerrie     ( Vegan mogelijk)        € 16,70
Smaakexplosie van groentjes in kerriemengeling van de chef
Mixed vegetables in our chef’s curry sauce

Aloo Palak ( Vegan mogelijk)                           € 16,70
Aardappele en spinazie in kerriesaus
Potatoes with spinach  in curry sauce

Aloo Matter Gobi ( Vegan mogelijk)                € 16,70
Gerecht met gebakken aardappelen, bloemkool, broccoli en erwtjes
Potatoes, cauliflower , broccoli, and peas cooked with Indian spices

KERRIES - curries
Geserveerd met rijst - served with rice

Vegetarisch mix – veg mix     € 17,00        Kippen - chicken filet  € 18,70
Lamsvlees - lamb meat           € 20,70       Scampi - king prawns   € 22,70

TIKKA MASALA ( Zoetig rommige)
Gemarineerd in tandoorimasala, gegrild en bereid met tomaten, uien en met roomsaus 
Marinated in tandoorimasala, grilled and cooked in tomatoes, onions and cream sauce

GREENVALLEY – MASALAOTOP  ( Mild rommige)
Met munt en venkel in curryroomsaus- With mint and fennel in a creamy curry sauce

KORMA ( Zoetige smaakvol)
Kerriesaus verrijkt met kokosroom en geschaafde amandel (zeer mild van smaak)
Curry sauce with sliced almonds and coconut cream (mild in taste)

PALAK ( Mild rommige)
Traditioneel bereide kerrie met spinazie / Authentic curry cooked with spinach

JHALFREZI  ( scherp pikant)
Pakistaanse kerrie, pittig bereid met tomaten, uien en paprika’s en courgette.
Hot Pakistani curry cooked with tomatoes, onions, capsicum and zucchini.

MADRAS ( Pikant met cocos smak)
Zuid-Indische, pittige kerrie met cocos smaak
Hot curry, originating from the south of India cooked with coconut cream. 

VINDALOO  ( Heel pikant mag nog extra pikant vragen)
Kerrie uit Goa, oorspronkelijk een Portugees gerecht, maar voorzien van de nodige 
kruiden en pepers door de lokale bevolking / Hot and spicy curry from Goa 

BIRYANI ( beetje pikant en komt met raita)
Aromatisch gebakken rijst met kardemom, kaneel en vele andere kruiden. Oorspronkelijk 
was het een Perzisch gerecht. In Farsi ‘Birian’ betekent ‘gebakken alvorens te koken’.
Mixed rice dish with cardamom, cinnamon and many other spices. Biryani is 
derived from the Persian word 'Birian' .In Farsi ‘Birian’ means ‘fried before cooking’

TANDOORI SPECIALITEITEN - Sizzlers
Gemarineerd in yoghurt met tandoori masala kruiden, gegrild in een traditionele 
kleioven, geserveerd met rijst en bijgerecht van de dag
Marinated with tandoori spices grilled in a clay oven, served with rice and today’s side dish 

Kippenbout Tandoori (Chicken leg)                              € 16,70
Kippenfilet Tikka Tandoori (Chicken filet)                    € 17,70
Lamsvlees Tikka Tandoori ( Lamb meat)                     € 20,70
Scampi Tandoori (Prawns)                                            € 22,70
Tandoori Mixed Grill                                                    € 25,70
Combinatie van Tandoori Kip, Lamb en Scampi 
Assortment of Tandoori Chicken, Chicken Tikka, Lamb and Tandoori Prawn

NAGERECHTEN - DESSERTS 
Pistache Kulfi                                                               € 6,70
Indiase roomijs van pistache, amandel, kardemom
Indian ice cream with pistache,almonds,cardamon
Mango Kulfi                                                                   € 6,70
Indiase roomijs met mango/ Indian homemade ice cream with mango

      



WARME DRANKEN

Koffie, Espresso                   € 2,5         
Cappuccino ,                        € 3,5  
Verse munt the                   € 3,5         
Thee                                      €2,5 
(natuur zwaart,  groene,  rozenbottel, 
kamille)        
Masala thee                        € 3,5                               
Irish coffee                          € 7,5

APERITIEF EN DIGESTIVE

Kir                                          € 5,5 
Kir royal                                €7 
Glas cava                              € 6,5 
Martini wit – rood              € 5                    
Campari                                € 6,5 
(orange/ soda/ tonic)                
Wodka cola                          € 8 
Wishky cola                          € 8,5 
Bacardi cola                          € 8  
Sambuca/ Amaretto           €5,5  

GIN 

Bombay dry gin                                                                     € 6,5    
Klassieke dry gin van 8 verschillende kruiden waaronder 
citroenschil, zoethout en Kassie schors.
Masala Gin                                                                              € 8,50
Kruidige gin met een indian pale ale bier (thorberg) als basis.
De kruidige smaak van de pale ale gecombineerd met zuiderse 
Botanicals maakt van deze gin een smaakbom die een zeer 
lange,aangename afdronk heeft. 

CAVA: Een fruitige, krachtige Cava met een bloemige smaak.

                     Glas € 6,5        fles   € 28,00

HUISWIJN ( Glas 125ml)
Rode ~‘Silver Lining’ Merlot-Cabernet Sauvignon    Glas  € 5fles € 20
Wit        ~ ‘Silver Lining’ Chenin Blanc)                Glas € 5 fles € 20                  
Rosé   ~ Frankrijk ~ ‘Terre du Sud’                     Glas  € 5 fles € 20

FLES WITTE WIJNEN

Argentinië ~ ‘Vina La Pinta’ Chardonnay                      € 24

Geurige, zachte, rijke witte wijn met aroma’s van citrus en 
tropisch fruit. Vrij volle smaak met veel finesse.

Frankrijk ~ Bordeaux ~ Graves ‘Château les Clauzots’ a.c. € 28
Stevige wijn met bittertonen van pompelmoes. Een lange en licht 
gerookte finale. Subtiele fruitneus, lichte toets van citrus. 

Frankrijk ~ Bourgogne ~ Chablis ‘Aujoux’ a.c.             € 35
De neus verraadt impressies van hazelnoten en een lichte eiktoets. 
Een stevige, elegante wijn met tonen van gegrilde noten.

FLES RODE WIJNEN
Italië ~ ‘Beando’ Sangiovese                                                 € 20

Zachte smaak. Een fijne wijn met aroma’s van rood fruit en kruiden.
Argentinië ~ ‘Vina La Pinta’ Malbec                                  € 23
  
Een zeer fruitig karakter met aroma’s van kersen en pruimen en 
een mooi evenwicht tussen zuren en tannines.  

Frankrijk ~ Bordeaux ~ Montagne Saint-Emilion        € 32 
‘Château la Grande Barde’ a.c.                                                                                   
Elegante wijn, veel jong rood fruit met lichte houttoets. Zeer 
aromatisch, fijne fruittoetsen in de neus van kers, framboos en cassis.

ROSÉ WIJNEN

Frankrijk~ Provence ~ ‘Château de l'Aumerade’ Cru Classé € 25 
Deze absolute topper in zijn genre is een frisse stevige wijn met kruidige 
smaaksensatie. Rijp fruit versmelt in de neus met bloementonen en 
kruidige impressies.

FRISDRANKEN

Mango lassi                     € 4,5
Mangosap/ Guavasap      € 4 
Zoet of zout lassi           € 3,5              
coca-Cola/ Cola zero      € 2,5               
Sprite/Lipton ice tea      € 2,5                                   
Sinaasappel                     € 2,5 
Indian Tonic                    € 2,5 

WATER PLAT/ BRUIS

Chaudfontaine                  € 2
Chaudfontaine 50cl         € 3,5
Chaudfontaine Ltr            € 6,5

BIJGERECHTEN – sidedishes

Raita                                                                  € 4,50
Yoghurt met komkommer, uien en kruiden,
Yoghurt with cucumber, onions and spices
Dal Tarka                                                           € 7,50
Indiase linzen met tomaten en ajuin in look gember sausje
Indian lentils with tomatoes and onions in spices
Groentencurry                                                  € 8,50
Verschillende groentjes in eigen kerriemengeling
Vegetables in a homemade curry sauce
Bombay Aloo                                                    € 7.50
Aardappelen in hete kerriesaus, afkomstig uit Zuid-India
Potatoes in hot curry sauce, mainly used in South India.

BIEREN : 

Stella artois tap                    € 2,50   
Leuvense pils van 5,2 %
Hoegaarden                            € 3
Ongefilterd witbier van 4,9% 
Kingfisher/ Cobra                   € 4   
Indisch pils  bier van 4,8%                 
Cobra big 660 ml                   € 7,5
Indisch premium bier van 4,8 %
Duvel                                     € 4,5
Blond speciaal bier met hoge gisting van 
8,5%
Leffe blond                               € 4
Authentiek blond abdijbier van 6,6%
Leffe bruin                                € 4
Authentiek bruin abdijbier van 6,5%

Masalatop Indian homestyle restaurant ( s 'Meierstrraat 3, 3000 Leuven) Tel: 016 584565 www.masalatop.be
    Indien problemen of suggestie gelieve contact opnemen met chhetri Bal via mail (chhetri.invest@gmail.com of Tel: 0494 16 07 13

      


