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Guide: Byens billigste indiske
Tandoori Masala er åbnet på Nørrebro, og Kokken og Karry laver takeaway på
Vesterbro. iBYEN guider til billig indisk mad.
Af Anders Hjort

Kokken og Karry
I sommer åbnede denne nye indiske takeaway på Sønder Boulevard.
Siden da har der været godt gang i butikken, hvor sultne Vesterbro-borgere i massevis
vælger mellem en håndfuld færdiglavede currys, som står klar i Kokken og Karrys montre.
Stedets coconut cream chicken og butter chicken er solide, veltilberedte måltider til priser,
der starter ved 69 kroner.
Man kan også bestille en lang række tilbehør, gode vegetarretter og frisklavet lassi. Som
et ekstra plus er ventetiden på at få maden normalt helt nede på to-tre minutter.
Kokken og Karry, Sønder Boulevard 54, 1700 Kbh. V. Tlf. 33114001.
www.kokkenogkarry.dk
Tandoori Masala
Et af de helt klassiske indiske spisesteder breder sig snart over
hele byen. Til at begynde med holdt Tandoori Masala til i
Pisserenden, hvor man kunne få sig en lille bid af det nordindiske
køkken. Siden har restauranten åbnet en filial på Halmtorvet, og
nu er der også åbnet en Tandoori Masala på Nørrebrogade i
lokalerne som tidligere husede Kashmir.
I alle filialer får man autentisk indisk mad, hvor der ikke er sparet
på krydderierne.
Menukortet er enormt. Og som på de fleste andre indiske
restauranter, er det her et must at starte middagen med poppadums, som bliver serveret
med fire forskellige saucer til.
Tandoori Masala, Sankt Peders Stræde 35, Kbh. K. Telefon: 33 15 38 21. Nørrebrogade
35, Kbh. N. Telefon: 35 35 35 27. Halmtorvet 5, 1700 København V. Tlf. 33221430.
www.tandoori-masala.dk

Kokkehuer. Karry Sutra.
Kylling Tandoori, Ovnstegt
kyllingebryst marineret i
yoghurt, hvidløg, koriander,
spidskommen, garam masala,
ingefær og mynte. Foto:
Jacob Ehrbahn

Karrysutra
Billigere bliver det næsten ikke.
På den lille kombinerede take away og karrybar Karrysutra på Østerbro, som nu også har
fået en aflægger på Gyldenløvesgade, kan du få retter, der koster mindre end en fransk
hotdog.
For bare 19 kroner får man fire krydrede løgkroketter med en lille icebergsalat til. De
egentlige karryretter, som har lagt navn til stedet, koster fra 49 kroner og opad.
Hvis man rigtigt vil flotte sig, koster Karrysutras dyreste ret, et spyd med blandet tandoorimarineret kød og grønsager, blot 89 kroner.
Karrysutra, Viborggade 6, Kbh. Ø. Tlf. 35 38 00 05. Gyldenløvesgade 10, 1369 KBH K.
Tlf. 35380014 www.karrysutra.dk
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Kebabish på Vesterbrogade.

Kebabish
København fik forrige år et nyt sted, hvor man kan købe sig til en omgang chicken tikka
masala, pizza med lam eller tandoori chicken, cheeseburgers med grillet bøf eller såmænd
bare en kebabrulle.
Vi er på Kebabish ude i en multietnisk fastfood-restaurant, som i resten af verden går
under tilnavnet Kebabens Burger King.
Værd at prøve på Kebabish er især de mange indiske hovedretter til mellem 59 og 79
kroner. Men man kan også vælge at hoppe ud i stedets forskellige hjemmelavede burgers,
der med priser på mellem 35 og 43 kroner sagtens kan konkurrere med McDonalds og
Burger King.
Kebabish Original, Vesterbrogade 13, 1620 København V. Tlf 33 226 226
Mere billig indisk
mad:
India Zone, Fælledvej 22 C. 2200 København N
Pasha Kebab, Enghavevej 57-59, 1674 København V
B'India, Blegdamsvej 130, 2100 København Ø. Samt takeaway på H.C. Ørsteds Vej
og Gammel Kongevej.
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