SMÅRÄT TER
Dumplings

NUDLAR
99:-

8 st dumplings med 2 dippsåser.
Veganska eller med anka.

Korean Ribs

99:-

Banh Mí
99:Baguette, jämtländsk fläsksida, kål
och morotssallad, gurka, srirachamajonnäs, chili och koriander.
Bahn Veg
99:Baguette, eldost, kål och morotssallad, gurka, srirachamajonäs, chili
och koriander.
39:-

Edamamebönor med havssalt.

149:-

Sallad, fänkål, rädisor, pak choi, blomkål,
granatäpplekärnor, sesamfrön, kimchimajonnäs, chili och limemarinerade räkor.
(handskalade och MCS-märkta)

Chevré Salad

Ramen Miso

159:-

Japanska nudlar i buljong, misomarinerad tofu, sojabönor, kål, sesamfrön
och salladslök.

Teriyaki

139:-

Teriyakimarinerad svensk kyckling,
sallad, kål och risnudlar slungade i chilimajonnäs, sesamfrön och friterat
rispapper.

Yakisoba 		

139:-

Japanska stekta nudlar, svamp,
grönsaker, jordnötter, sesamfrön, svensk
kyckling, yakisobasås och honungsaoili.

Pokébowl

169:-

Sojamarinerad kravmärkt lax, wakame,
mango, sojabönor, wasabimajonäs,
sesamfrön, picklad rödlök, och
cashewnötter. Serveras med sushiris.

Yoga

149:-

Avokado, mango, sojabönor,
chilimarineradrotselleri, cashewnötter,
picklad gurka, sesamfrön och vegansk
sojamajonnäs. Serveras med sushiris.

Miso

149:-

Svensk Eldost, misoslaw, picklad gurka,
salladslök, sojabönor, mango, sesamfrön
och sojamajonnäs. Serveras med Sushiris.

Sweet Chicken Curry

139:-

Röd currygryta med svensk kyckling,
ananas, sesamfrön och grönsaker i
kokosmjölk. Serveras med sushiris.

New York		

149:-

Tomatsås, extra mycket ost,
pepperonikorv, bearnaisesås.

Åre		

149:-

Tomatsås, ost, västerbottenost,
renkött, kantareller,
pepparrotskräm, picklad rödlök.

Smögen		

149:-

Tomatsås, ost, västerbottenost,
handskalade och MCS-märkta räkor,
dillmajonnäs, spenat, picklad rödlök.

Orlando

149:-

Tomatsås, vegansk ost, havrefraiche,
grillad paprika, oliver.

Los Angeles

139:-

Sötpotatis, tapenade kapris, grönkål,
mandelflarn, picklad rödlök, färsk basilika.

Aspen

SALLAD
Spicy Shrimp Salad

169:-

japanska nudlar i buljong, kål, ägg,
salladslök, sesamfrön och jämtländsk
fläsksida.

Koreanskt kryddade kamben, sesamfrön.
Serveras med chilikryddade gurkstavar.

Edamame 		

Ramen

PIZZA

RIS

139:-

Sallad, chevréost, valnötter, rostade betor
och honung. Serveras med grillat bröd.

139:-

Creme fraiche, parmesan, honung,
marinerad rödkål, fetaost.

Istanbul		

129:-

Tomatsås, ost, kycklingkebab,
tomat, rödlök, fefferoni, kebabsås.

Napoli

129:-

Tomatsås, färsk mozzarella, tomater,
basilika, pinjenötter.

-Vegetariskt

-Veganskt

