
 

 

 

 

 

Restauracja Excellent 

 

Menu Restauracji Excellent w Hotelu Orient Palace łączy w sobie 

autorskie kompozycje naszego Szefa Kuchni Michała Bekisza oraz 

niezwykle aromatyczne dania kuchni indyjskiej przygotowywane przez Kucharza 

Dinesha Negi. 

Zapraszamy na kulinarną ucztę smaków! 

 

Menu of Excellent Restaurant combines original 

compositions of our Chef Michał Bekisz and fabulously aromatic Indian dishes 

prepared by Chef Dinesh Negi. 

We invite you to a culinary feast of flavors! 

 

 

 

* Informacja na temat alergenów dostępna jest u kelnera. 

 



DANIA KUCHNI INDYJSKIEJ  

 

 

PRZYSTAWKI – STARTERS 

 

chicken samosa / 16 

pierożki z nadzieniem z kurczaka / sos sweet chilli 

deep-fried pastries stuffed with vegetables / sweet chilli sauce 

 

malai chicken tikka / 19 

kawałki kurczaka przygotowywane w piecu tandoor / sos miętowy  

chicken pieces with vegetables prepared in tandoor / mint souce 

 

 
 

 

ZUPY – SOUPS 

 
 

hot & sour soup / 18 

pikantna Indyjska zupa z kurczakiem 

hot & sour chicken soup 

 

DANIA GŁÓWNE - MAIN COURSES 

 

butter chicken / 26 

kawałki kurczaka / sos pomidorowo-maślany / ryż lub chlebek naan 

pieces of chicken / tomato –butter sauce / rice or naan bread 

 

 

keema mater masala / 39 

mielona jagnięcina / sos pomidorowo-cebulowy / ryż lub chlebek naan 

ground lamb / tomato-onion sauce / rice or naan bread 

 

 



paneer tikka masala / 34 

kawałki sera paneer / warzywa w sosie pomidorowo cebulowym / ryż lub chlebek 

naan 

paneer chees / vegetables in tomato onion souse /  rice or naan bread  

 

 

ryba tandoori / 54 

okoń morski / grillowane warzywa  

sea bass / grilled vegetables  

 

 

dal makhani / 28 

czarna soczewica  / ryż lub chlebek naan 

black lentils  / rice or naan bread 

 

 

goan prawn curry / 40 

krewetki w sosie kokosowym / ryż lub chlebek naan 

prawn in coconut souse / rice or naan bread 

          

 

DESERY – DESSERTS 

 

 

mango lassi  / 13 

jogurt naturalny ze świeżym mango 

natural yoghurt with fresh mango 

             

 

 

 


