Lunchmeny
35:45:35:42:-

Läsk
Lemonad
Lättöl
Juice from rscued

Dryck

Ad

Fantastiska priser på bubbel

Burgers

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

135:-

Välj mellan

Serveras med:
Pommes & dipp

Spicy chicken

Strimlad kyckling marinerad med lime & chipotle

Baha shrimp

Friterade pankopanerade scampi

Cheeseburger

Strimlad vegme med asiatisk BBQ-marinad

Friterad halloumi, bröd, srirachamajo, sallad,
tomat och picklad rödlök
125:-

Örtbakad kycklingfilé av klubba, romansallad,
caesardressing, bacon, parmesan och krutonger
129:-

Gratinerad chèvre, sallad, rödbetor, pumpa,
picklad rödlök, rostade valnötter, honungsdressing

Plant burger

Pizzas

Plant burger, bröd, srirachamajo, sallad,
tomat och picklad rödlök

Build A Bowl

Fish & chips

t!
Nyhe

Avocadoröra, edamame, rädisa, mango, picklad rödlök
125:-

Friterad torskfilé, pommes, remouladsås,
gröna ärtor och grillad citron

Aloo gobi

120:-

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

Asian chicken

Asiatisk kycklinggryta med picklade rotfrukter,
tomater, jordnötscrunch, potatis, srirachamajo,
koriander och lime

Funderingar om allergier?
Fråga oss!

Prosciutto & Funghi
Tomatsås, mozzarella, portabellosvamp, prosciutto
och tryffelolja

Gambas & Garlic

Lax / Räkor / Kyckling / Tonfisk
MANGOGLAZE

SOJAMARINERAD

Välj tillbehör

Sushiris / Glasnudlar
Välj dressing

120:-

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

Mozzarella, vitlök, chili, gambas, persilja och citron

Välj protein

KALLRÖKT HANDSKALADE

135:-

Chèvre & Walnuts

Alla bowls serveras med

Mains

Friterad halloumi

Asian BBQ

Halloumi burger

Chèvre salad

Fried halloumi

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

Salads

125:-

Serveras med:

Add: Sötpotatis 10:- / kött 20:- / Bacon 15:-

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

Caesar salad

Soft Tacos

Kaffe och mineralvatten ingår alltid i lunchen!

e
dictiv

Klang Cava
Klang Prosecco
Klang Champagne

Klang
es
Favorit

Wasabi / Chili / Garlic / Yuzu

140:Byt ut dina fries till sötpotatis 10:-

Kids burger

Kids

79:-

100g nötkött, bröd, ost, ketchup och pommes

Fish n chips

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

Aline & malcolm’s pancakes

Amerikanska pannkakor med grädde och sylt
Vegetarian

Vegan

Gluten free

