
TÝDEN INDICKÉ KUCHYNĚ - Nejen chutná ale i pomáhá  

Letos TÝDNY INDICKÉ KUCHYNĚ proběhnou v době od 29.10 
do 09.11.17  Opět si budete moci pochutnat na pokrmech 
připravených v indické restauraci CURRY HOUSE, která byla 
na stránkách Expats.cz vyhlášená jako „Best Curry“ v Praze.         

M e n u  o d  5 .  l i s t o p a d u  2 0 1 8  

1.   Tandoori Chicken/ 

       Kuře Tandoori + rýže nebo nan                          165,- 

Kuře marinované v omáčce z jogurtu a směsi koření, grilované v peci Tandoor 

2.   Krevetový Madras  + rýže nebo nan                               185,-  

 Krevety v oblíbené středně ostré omáčce z chilli  a citronové a rajčatové št´ávy  

3,   Butter chicken/kuře                                                           175,- 

Grilované kuře, marinované v lehce pikantní rajčatovo-máslové omáčce, 
lahodné chuti 

4,   Hovězí Korai + rýže nebo nan                           180,- 

Připravené s cibulí, paprikou a čerstvými rajčaty                                                 
[pro Vaši objednávku je připravena méně pikantní verze] 

5. Zeleninové Biryani                                                          165,- 

Speciální směs zeleniny, ryže basmati, ořechů a indického koření, podávána s 
jogurtovou omáčku raita   

6.  dal makhani  + rýže nebo nan                                            160,- 

černá čočka a červená fazole v lehce pikantní rajčatovo-máslové omáčce lahod-

né chuti 

7.   Kuře Tikka salat                                                                    155,- 

kuřecí tikka s čerstvým zeleninovým salátem 

Pro seznam potrevinových alergenů, obraťte se na on-line nabídku na: 

www.curryhouse.cz  

Výtěžek z akce půjde na podporu základní 
školy v indickém Rajsamandu, konkrétně na 
materiální vybavení školy, oblečení žáků, 
nákup učebnic a učebních pomůcek, pokrytí 
školného rodin, které si je nemohou dovolit 
platit ze svého. Rovněž přispíváme na 
zdravotní prohlídky žáků a případná základní 
ošetření. 
 

Každý oběd, který si koupíte, zaplatí 2 školní  
batohy nebo 2 školní uniformy. Pět obědů 
znamená školné jednoho dítěte na 1 rok. Veškerý 
příspěvek jde na tyto výlohy. Režii pokrýváme 
jinými zdroji 
 

Více se dozvíte na stránkách: 
www.rcpi.club 
 

Vybrané jídlo objednejte na adrese den předem: 
indianfoodhelps@gmail.com 

Dodáme jej zdarma 11.30 – 13.30 

Pokud chcete příspět nad rámec akce, můžete tak 
učinit prostřednictvím 
darujme.cz/projekt/1200660 
Nebo, účtu: 
Rotary Club Prague International, Unicredit Bank a.s.  

Čís. úč.: 2500440001/2700 
Napište nám na adresu:   
indianfoodhelps@gmail.com 

*****  Donáška k Vám zdarma ! ***** 

http://www.rcpi.club
mailto:indianfoodhelps@gmail.com

