Lunch

Salads

Kaffe, mineralvatten, bröd och smör ingår alltid i lunchen!

Örtbakad kycklingfilé av klubba, romansallad,
caesardressing, bacon, parmesan och krutonger

Fantastiska priser på bubbel
Klang Cava
Klang Prosecco
Klang Champagne

125:-

Caesar salad

69 / 299:79 / 349:109 / 599:-

129:Friterad chèvre, sallad, rödbeta, picklad rödlök, pumpa,
rostade valnötter och honungsdressing

Chèvre salad

129:-

Halloumi salad
Friterad halloumi, sallad, cocktailmix, sojabönor,
rödlök, rostade valnötter och crema di balsamico

et!
Nyh

Pizzas

145:-

Shrimp bowl

140:-

Handskalade räkor, sallad, marinerade glasnudlar,
picklad rödlök, avokadoröra, ägg, sesamdressing,
koriander och lime

Chèvre & Walnuts
Prosciutto & Funghi

Tomatsås, mozzarella, portabellosvamp, prosciutto och tryffelolja

e

ictiv
Add

Mozzarella, vitlök, chili, scampi, persilja och citron

Fish & chips

Panerad friterad torskfilé, pommes, remoulad,
gröna ärtor och citron

Aloo gobi

Sötpotatis, kikärts och blomkålsgryta med
tortillabröd, mangosalsa och friterad broccoli

Burgers

135:-

Slow cooked chili

Högrevschili, picklad rödlök, nachos, yogurt,
koriander och lime

Taco spicy chicken
Strimlad kyckling marinerad med lime & chipotle

Taco baja shrimp
Friterade pankopanerade scampi

Taco fried halloumi

125:-

Halloumi burger
Friterad halloumi, bröd, srirachamajo, sallad, tomat och
picklad rödlök

120:-

Strimlad vegme med asiatisk BBQ-marinad

Kids

100g nötkött, sallad, tryffelmajo, ost och friterad lök

120:Asiatisk kycklinggryta med picklade rotfrukter,
cocktailtomater, jordnötscrunch, potatis, srirachamajo,
koriander och lime

Serveras med:
mjuka tortillas, sallad, picklad rödlök, mangosalsa, avokadoröra, srirachamajo, koriander & lime

Serveras med:
Pommes & dipp

Cheeseburger

Asian chicken

125:-

Taco Asian BBQ

Add: kött 20:- / Bacon 15:-

Mains

Soft Tacos

Friterad halloumi

Crème fraiche, mozzarella, chèvre, lök, chili, valnötter och honung

Gambas & Garlic

g
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Favo

Plant burger

79:-

Aline & malcolm’s pancakes
Amerikanska pannkakor med grädde och sylt

Kids burger
100g nötkött, bröd, ost, ketchup och pommes

Fish n chips

Plant burger, bröd, srirachamajo, sallad, tomat och
picklad rödlök
Byt ut dina fries till sötpotatis 10:-

Panerad friterad torskfilé, pommes, remoulad,
gröna ärtor och citron
Byt ut dina fries till sötpotatis 10:-

120:Vegetarian

Vegan

Gluten free

Funderingar om allergier?
Fråga oss!

