
Fänkål- och kumminrostade morötter med grönkål, rostade mandlar  
och myntayoghurt            .......................................................................................... 69:-

Smörstekta skogschampinjon, portobello och ostronskivling med 
vitlök och timjan            ............................................................................................ 89:-

Sötpotatiscroquetter med parmesan, chilidipp, vårlök och kikärtscrunch  ... 89:-

LaxTataki med wasabiolja, sojamajonnäs och picklad ingefära   .................. 109:-

Vitvinsstekta kungsräkor och musslor med vitlök och persilja   ................ 109:-

Grillad lammytterfile med gremolata och friterat dinkel   ......................... 109:-

Yakinikomarinerad entrecote med strimlad sockerärtor och färsk lime   ..... 99:-

bitesbites

vitlök- och timjansmarinerade oliver             ....................................................... 39:-                

pommes frites med sriracha-aioli    ...................................................................... 49:-                

bread and dip    .......................................................................................................... 39:- 
välj ifrån:  hummus                                                                                                 extra dip - 19:-/st 

aioli 
kalamata-tapenade

bitsbits

All fisk och skaldjur är msc märktKan beställas glutenfriKan beställas mjölkfriKan beställas laktosfri

Ramen
alla våra ramen innehåller/ udonnudlar, ostronskivling, böngroddar, spenat, 

romansallad, inlagd morot, inlagd rättika, menma 
och vårlök

miso/ vegansk ramen med marinerad tofu, wakame och nori           ................ 149:-

shõyu/ tempura-räkor, sesammarinerad lax, tamago och nori     ................. 169:-

tonkatsu/ bräserad fläsksida och tamago    ..................................................... 169:-

Sallad
caesar/ kyckling, bacon, romansallad, krutonger, körsbärstomater, parmesan 

och ärtskott    ...................................................................................... 129:-

räk/ handskalade räkor, kokt ägg, citronmajonnäs, mixsallad, citrusvinägrett, 
körsbärstomat, zucchininudlar, picklad morot, dill, citron   .............. 129:-

Quinoa/ quinoa, hummus, oliver, kikärtskross, mixsallad, citrusvinägrett, 
körsbärstomat, zucchininudlar, picklad morot            ....................... 129:-

bowlSbowls

när vi märker någonting som healty ass
menar vi att det är, eller kan beställas,  

veganskt och fritt från
gluten, mjölk och vitt socker

STEAK SANDWICH/ GRILLAD ENTRECOTE PÅ CIABATTA MED HUSETS MAJONNÄS, TOMATGLAZE, 
SALLADSBLAD, SAMBALOLJA, PICKLAD RÖDLÖK, POMMES FRITES OCH 
SRIRACHA-AIOLI   ......................................................................... 179:-

PORTOBELLO SANDWICH/ GRILLAD PORTOBELLO PÅ CIABATTA MED HUSETS MAJONNÄS, 
TOMATGLAZE, SALLADSBLAD, SAMBALOLJA, PICKLAD RÖDLÖK, 
POMMES FRITES OCH SRIRACHA-AIOLI   ............................. 169:-

bASKETSbAsKETS

healthy ass board/ avokado, hummus, kalamata-tapenade, körsbärstomater, 
groddar, saltrostad mandel och frökex             ............. 129:-

chark and cheese/ serranoskinka, milanosalami, chévre, parmigiano, oliver, 
tomatmarmelad och surdegsbröd     ................................. 159:-

board of bits and bites/ köp fyra av våra bits eller bites så bjuder vi på den 
billigaste .....................................................................................

boardsboards

KYCKLINGSPETT/ SERVERAS MED POMMES FRITES, GRÖNSAKER OCH CHILIDIP    ......... 49:-

UGNSPANNKAKA/ SERVERAS MED RÅRIVEN MOROT, BACON OCH LINGONSYLT .................... 49:-

barnbarn

vi jobbar för att så många som möjligt ska kunna äta hos oss. Trots detta kan alla våra rätter innehålla spår av allergener
kontakta personalen om du har frågor kring detta


