
BOWLS

Bibimpap                            169:-
Räddat kött från ICA, kimchi, 
böngroddar, ägg, picklad gurka, 
sesamfrön
Serveras med sushiris

Ramenbowl  169:-
Japanska nudlar i buljong, kål, ägg, 
sesamfrön, salladslök. 
Välj mellan Kyckling, Tofu eller 
Långbakad fläsksida.

Pokébowl  169:-  
Sojamarinerad lax, wakame, mango, 
sojabönor,  wasabimajonnäs, picklad 
rödlök, cashew
Serveras med sushiris

Yogabowl 149:-
Avocado, mango, sojabönor, 
rotselleri, cashew, picklad gurka, 
vegansk sojamajonnäs
Serveras med sushiris 

Misobowl        149:-
Halloumi, misoslaw, picklad gurka, 
salladslök, sojabönor, mango, 
sojamajonnäs, rostad lök
Serveras med sushiris

Teryakibowl   129:-
Teriyakikyckling, sallad, kål, 
nudlar, chilimajonnäs, sesamfrön, 
friterat rispapper

Ceasarbowl                  129:-   
Roman, kyckling, rökt sidfläsk, 
parmesan, krutonger

PIZZA

New York  149:-
Tomatsås, extra mycket ost, 
pepperonikorv, bearnaisesås

Åre  149:-
Tomatsås, ost, västerbottenost, 
rökt renstek, kantareller, 
pepparrotskräm, picklad rödlök

Nagano  149:-
Tomatsås, ost, chili & lime 
marinerade räkor, ägg, salladslök, 
sriracha

Smögen  149:-
Tomatsås, ost, västerbottenost, 
handskalade räkor, dillmajonnäs, 
spenat, picklad rödlök

Istanbul  129:-
Tomatsås, ost, kycklingkebab, 
tomat, rödlök, fefferoni, kebabsås

Milano 129:-
Tomatsås, ost,  Taleggio, 
champinjon, grönkål, citron, timjan

Palma  129:-
Tapenad, kronärtskocka, 
pinjenötter, basilika, vitlöksolja

Aspen 129:-
Creme fraiche, parmesan, 
honung, marinerad rödkål, fetaost

Trondheim 109:-
Tomatsås, ost, champinjoner, ananas

EXTRAS

Picklad gurka  15:-

Picklad rödlök  15:-

Misoslaw  15:-

Kryddmajonnäs 15:-

Färsk avocado  15:-

Pizzasås  15:-

SMÅRÄTTER

Dumplings Grönsaker 89:-
8st. dumplings med 2 dippsåser

Dumplings Anka 89:-
8st. dumplings med 2 dippsåser

Edamame   39:-
Sojabönor i soja och chili
 
Asiatiska Nötter 39:-
Cashewnötter smaksatta 
med sesam och soja

EKOLOGISK PIZZA
Pizzor bakade med endast 
ekologiska råvaror

Napoli 159:-
Tomatsås,  färsk mozzarella,  tomater,  
basilika, pinjenötter

Los Angeles                           159:-
Sötpotatis, ärtpesto, grönkål, mandelflarn, 
picklad rödlök, färsk basilika

Sorento 129:-
Tomatsås,  ost

FÖR DOM SMÅ

Pannkakor  65:-
Vispad grädde, hallonsylt

Toast   65:-
Rostat bröd, ost, skinka

Barnrätt   65:-
Halv dagens

Alla våra bowls 
går att få veganska!
utom Ceasarbowlen

För planetens skull har vi 
inte nötkött på menyn.

Så länge vi inte har räddat det
från att hamna i sopsäcken

-Vegetariskt -Veganskt

Gör planeten en tjänst.
Välj en vegetarisk

eller vegansk pizza, 
allra helst en ekologisk!


