
TÝDEN INDICKÉ KUCHYNĚ - Nejen chutná, ale i pomáhá  

Tyto TÝDNY INDICKÉ KUCHYNĚ proběhnou v době od 14.4. do 24.4.2020.  Opět si budete moci pochutnat na pokrmech při-
pravených v indické restauraci CURRY HOUSE, která byla vyhlášená jako „Best Curry“ v Praze.         

Menu od  14 dubna 2020  
 

1.   Kuře Tandoori + rýže nebo nan                       200,-   

Kuře marinované v omáčce z jogurtu a směsi koření,  

grilované v peci Tandoor 
 

2.   Kuřecí Madras  + rýže nebo nan                               200,-    

Kuřecí v oblíbené středně ostré omáčce z chilli   

a citronové a rajčatové šťávy 

  
3.   Máslové kuře + rýže nebo nan                        200,-             

Grilované kuře, marinované v lehce pikantní  

rajčatovo-máslové omáčce lahodné chuti  

                                         

4. Kuřecí Tikka masala + rýže nebo nan                      200,- 

Grilovaná kuřecí tikka ve speciální omáčce s máslem,                       

smetanou, kokosem a mandlemi  

 

5.  Paneer Makhani  + rice or nan                                  200,-   

Domáci sýr v lehce pikantní lahodné omáčce  

z rajčat a másla 

Pro seznam potravinových alergenů se obraťte na  
on-line nabídku: www.curryhouse.cz  

Objednávky, prosím, zasílejte do 19.00 hod. předchozího dne prostřednictvím online formuláře 

 www.indianfoodhelps.cz   

Jídlo dodáme zdarma 11.30—13.30 hod.   
Více se dozvíte na stránkách: www.rcpi.club 

Pokud chcete přispět nad rámec akce, můžete tak učinit prostřednictvím: darujme.cz/projekt/1202809 
nebo účtu: Rotary Club Prague International, Unicredit Bank a.s. Číslo účtu: 2500440001/2700 
Napište nám na adresu:   indianfoodhelps@gmail.com 

*****  Donáška k Vám zdarma ! ***** 

Život 90 žádá o finanční podporu na pomoc seniorům uprostřed koronavirové krize. Život 90 společně s Hlavním 
městem Praha založily koordinační krizové centrum pro seniory, které poskytuje pomoc při doručení potravin, léků 
nebo při organizaci dobrovolníků, kteří seniorům pomohou při zajištění jejich životních potřeb. Více informací 
viz www.pomahamepraze.cz. 
V této době epidemie koronavirů je mnohem více požadavků na pomoc starším osobám, které jsou na tuto nemoc 
zvláště náchylné. Život 90 použije finanční pomoc na nákup ochranných prostředků a vybavení pro dobrovolníky, 
aby mohli seniorům bezpečně a efektivně pomáhat.Prosíme, pomozte nám a podpořte Života 90 v jejich neustálé 
práci v těchto těžkých chvílích. Veškerý zisk z prodeje našich indických obědů bude předán organizaci ŽIVOT 90. 

http://www.rcpi.club
https://www.pomahamepraze.cz/

