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ul. Ogrodowa 1a lok. 5U-68

8 | 11 ZŁ

8 | 11 ZŁ

10 ZŁ

18 ZŁ

14 ZŁ

1. VADAPAV | CHEESE VADAPAV

2. DABELI | CHEESE DABELI

3. THEPLA WITH DAHI OR 
    INDIAN PICKLE 

4. DAHI KACHORI

5. PANI PURI

Indian burger filled with potato balls and mint sauce. Indyjski burger  
z ziemniaczanymi kulkami i miętowym sosem z serem lub bez.

Indian traditional potato burger. Tradycyjny, indyjski burger 
ziemniaczany z serem lub bez.

North indian flat masala bread with yogurt or indian pickles. 
Północno - indyjski chlebek z dodatkiem masali z jogurtem lub 
indyjskimi piklami.

Puffed fried bread into sweet and sour yogurt. Okrągły, smażony 
chlebek w słodko-kwaśnym jogurcie.

A deep-fried crispy round shaped balls filled with a mixture of 
flavoured water, potato mash, onion or chickpeas. Smażony 
na głębokim tłuszczu, okrągły chlebek nadziewany ziemniakami, 
cebulą lub cieciorką.

2 SZT

4

2

1

14 ZŁ

16 ZŁ

19 ZŁ

13 ZŁ

18 ZŁ

18 ZŁ

6. DAHI PURI

7. SEV PURI

8. PAV BHAJI

9. SAMOSA

10. RAGDA SAMOSA

11. DAHI VADA

Crispy puri filled with sweet yogurt and sour sauce. Chrupiący chlebek 
puri wypełniony jogurtem i kwaśnym sosem.

Small crispy puffed breads stuffed with boiled potatoes, chickpeas, 
onion, sev (chickpeas noodles). Małe, chrupiące okrągłe chlebki 
nadziewane gotowanymi ziemniakami, cieciorką, cebulą i makaronem  
z cieciorki.

A spiced mixture of vegetables in thick gravy served 
with bread. Aromatyczna mieszanka warzyw w gęstym 
sosie serwowana z chlebem.

South Asian fried or baked pastry with a savory filling like peas and 
potatoes. Południowo - azjatyckie smażone lub pieczone kruche pierożki 
z pikantnym nadzieniem z ziemniaków i groszku.

Crumbled samosa topped with some spicy, sweet and tangy chutneys 
served with onions & corriander leafs. Kruszona samosa z przyprawami, 
słodkim i pikantnym sosem z cebulą i liśćmi kolendry.

The balls made from ground lentils, which are deep-fried and served in 
a yogurt sauce. Smażone w głęboki tłuszczu kulki z soczewicy serwowane 
w sosie jogurtowym.

7

INDIAN SWEETS
SŁODYCZE INDYJSKIE

11 ZŁ

11 ZŁ

11 ZŁ

9 ZŁ

27. GULAB JAMUN

28. SHRIKHAND

29. LADOOES

30. KUL (MANGO, ALMOND)

Fried milk pastry in cardamon syrup. Smażone kulki mleczne w słodkim 
syropie kardamonowym.

Strained yogurt with dry fruits or saffron. Gęsty jogurt z suszonymi 
owocami lub szafranem.

Indian sweet balls made from crumbled unleavened bread with nuts, 
spices, sugar and butter. Indyjskie słodkie kulki z kruszonego chleba 
z orzechami, przyprawami, cukrem i masłem.

Mango ice creams with almonds. Lody o smaku mango z migdałami.

JUICES & COLD DRINKS
SOKI I ZIMNE NAPOJE

13 ZŁ

7 ZŁ

11 ZŁ

6 | 8 ZŁ

6 | 8 ZŁ

9 | 11 ZŁ

38. FRESH JUICE - SEASONAL FRUITS

39. INDIAN JUICES MANGO | LYCHEE | GUAVA

40. LASSI MANGO | SALTY

41. COLD DRINKS 200ML | 500ML

42. WATER 330ML | 700ML

43. NON ALCOHOLIC BEER 300ML | 500ML

Fresh pressed juice from seasonal fruits. Świeżo wyciskany sok 
z sezonowych owoców.

Indyjskie napoje z mango | liczi | guava

Indian yoghurt drink with mango or salty. Indyjski napój jogurtowy 
mango | słony.

 Napoje gazowane Pepsi | Pepsi Max | Mirinda | 7up

Woda

Piwo bezalkoholowe

SIDE DISHES
DODATKI

6 ZŁ

13 ZŁ

44. INDIAN PICKLES

45. FRIES WITH INDIAN SPICES

Indyjskie pikle

Frytki z indyjskimi przyprawami

www.chaiwala.pl

29



18 ZŁ

18 ZŁ

12. BREAD PAKORAS

13. PAPDI CHAT

Fried stuffed bread slices coated with gram flour. Smażony, 
nadziewany panierowany chleb.

Flat crispy bread served with boiled potatoes, chickpeas topped 
with sweet and sour sauce. Chrupiący chlebek z gotowanymi 
ziemniakami i ciecierzycą z słodko - kwaśnym sosem.

12

14 ZŁ

18 ZŁ

14. BOMBAY BHEL

15. IDLII SAMBHAR

Mixture of puffed rice, sev, boiled potatoes, capsicums, tomatoes with 
tangy chutneys. Prażony ryż z makaronem z ciecierzycy, gotowanymi 
ziemniakami, papryką, pomidorami z pikantnym sosem.

Soft fluffy steamed rice cakes with a vegetables, lentils and coconut 
sauce. Gotowane na parze, delikatne i puszyste, ryżowe ciasto 
z warzywami, soczewicą i kokosowym sosem.

SANDWICHES
KANAPKI

11 | 13 ZŁ

16 ZŁ

17 ZŁ

19 ZŁ

17 ZŁ

20 ZŁ

14 ZŁ

16 | 18 ZŁ

16. BUTTER TOAST | CHEESE TOAST

19. POTATOES CHEESE SANDWICH

20. CHEESE CORN SANDWICH

21. BOMBAY SANDWICH

22. PINEAPPLE JAM SANDWICH

23. PANEER TIKKA SANDWICH

17. CHEESE CHILLI TOAST | GARLIC TOAST

18. VEG MAYO / MAYO CHEESE SANDWICH

Grilled buttered or cheese bread. Grillowany tost z masłem lub serem.

Potatoes and peas stuffed bread with full of cheese. Kanapka 
nadziewana ziemniakami i groszkiem z serem.

Corn and cheese stuffed bread. Kanapka nadziewana kukurydzą i serem.

Soft white bread topped with a vibrant herb chutney, masala spices and 
layers of cucumber, onion and tomato. Miękki, biały chleb z ziołowym sosem, 
przyprawą masala z ogórkiem, cebulą i pomidorem.

Flavoured jam and cheese serves with raw pineapple in white bread. Dżem 
z serem podawany z ananasem na białym chlebie.

Spiced and smoked paneer, sausage, veggies and cheese in crusty bread. 
Chrupiący chleb nadziewany aromatycznym, wędzonym serem paneer, 
warzywami i serem.

Cheese toast with flavours of dry chillies or garlic. Tost z serem 
o smaku chilli lub czosnku.

Sandwich made with mayonnaise, fresh veggies green leafs and herbs. 
Kanapka z majonezem, świeżymi liściastymi warzywami i ziołami.

21 ZŁ

22 ZŁ

26. ICE CREAM SANDWICH

25. CURRY CLUB SANDWICH

Chocolate or vanilla ice cream in between of 2 bread slices.
Kanapka z czekoladowymi lub waniliowymi lodami, serwowana na zimno.

Toasted double decker sandwich with tomatoes, cucumber, cheese and 
mayonnaise, served with potato wedges. Opiekana, piętrowa kanapka 
z pomidorami, ogórkiem, serem i majonezem, serwowana z ziemniaczanymi 
łódeczkami.

NA ZIMNO

COMBO OFFERS
ZESTAWY

17 ZŁ

14 ZŁ

14 ZŁ

POHA + TEA

VADAPAV + TEA

DABELI + TEA

Poha + herbata

Vadapav + hebrata

Dabeli + herbata

17

TEA
HERBATA

COFFEES AND HOT-CHOCOLATE
KAWA I GORĄCA CZEKOLADA

7 ZŁ

8 ZŁ

7 ZŁ

8 ZŁ

7 ZŁ

31. INDIAN TEA CHAI

34. INDIAN COFFEE

32. BLACK TEA

35. BOURNVITA

33. GREEN TEA

Indian tea with milk and spices. Indyjska herbata z mlekiem  
i przyprawami.

Indian coffee with milk and spices. Indyjska kawa z mlekiem 
i przyprawami.

Czarna herbata

Hot chocolate. Gorąca czekolada.

Zielona herbata

31

21 ZŁ24. CHEESE WHIZI

Mouth-watering sandwich with full of cheese. Kanapka z topionym serem 
Cheese Whiz.

9 ZŁ

8 ZŁ

36. COFFEEVITTA

38.TURMERIC MILK

Mocha style coffee. Kawa typu mocha7

Turmeric milk. Mleko z kurkumą.


