Moder Jord – Vi hör dig!

Öppet 7 dagar i veckan
Frukostbuffé 9.00–11.00
Lunch vardagar 11.30–15.00
Lunch helgdagar 12.00–15.00
Pizza 15.00–sent
Kvällsmeny 18.00–22.00 ish

T I L L SAM M ANS

Förrätter
Carpaccio El Classico 110 kr

Med förstklassig olivolja, balsamico-glaze,
ruccola, flagad lagrad parmesan, rostade
pistagenötter, flingsalt & nymald svartpeppar
glutenfri, laktosfri, obs nötter

Gulbetscarpaccio 95kr

Med citrongräs & apelsinpicklade gulbetor
Green goddess, friterad quinoa, sagofrön,
vattenkrasse & kokos-fejkon
vegan, glutenfri, laktosfri

Cirkus Skagen
med Yuzo & Chili 120 kr

Med hemslagen mayo & handskalade räkor
på matig focaccia. Denna vinnare toppar
vi med gurkkimchi & rädisor
går att få glutenfri

Boozt Bräda (Perfekt att dela) 145 kr

Rainbow hummus i ett par olika smaker & färger,
hemmagjord vegansk “getost”, med både grillade &
färska sommargrönsaker, marinerade oliver & focaccia
vegansk, laktosfri, obs nötter, går att få glutenfri

VARMRÄTTER
Chili-cheese 85 kr

Med hemgjord nutella, rostade hasselnötter,
krämig vaniljglass & berries – MUMS
obs nötter

Ice-Cream Bowl 80 kr

Med brownieglass, vaniljglass, karamelliserade
popcorn, chokladflarn med lite chilli, kanel,
glitter & kokos
glutenfri

Moulés Cremé 185 kr

Pankopanerad krispig friterad
mozzarella, gryére, chili & färskost
vegetarisk

Med torrt vitt vin, grädde, schalottenlök,
vitlök & färska örter. Serveras med focaccia
& yuzo-aioli
laktosfri, går att få glutenfri
Gott i glaset: Tillsammans Rhubarb Baby Beer

Baconlindade
Gruyére-Dadlar 75 kr

Kamben i vår fabulösa BBQ-coffee-chili-glaze
med sötpotatisfries, jordnöt & chili-mayo &
galenskap i form av baconsnacks
glutenfri, laktosfri, obs nötte
Gott i glaset: Rådanäs BOURBON Mash

En Halv Portion
Moulés Cremé 95 kr

Med torrt vittvin, grädde,
schalottenlök, vitlök & färska örter.
Serveras med foccacia & yuzo-aioli
laktosfri, går att få glutenfri

Asiatisk Taco-Bowl 175 kr

Sticky orange sesame pork/tofu (välj du)
Kokosris, het bönsalsa, stekt ägg,
gurkkimchi, sriracha mayo, hemmagjorda
nachos & massa veggies
laktosfri, går att få vegansk, går att få glutenfri
Gott i glaset: Imago

Chorizooooo med grillat bröd 75 kr
Knaperstekt & varm med en skvätt
rödvin, popcorn, honung & chili
glutenfri, laktosfri

Pasta med vår
hemgjorda köttfärssås
laktosfri

Kvällens smak. Fråga oss

All in Brownie 80 kr

Varma mini-marshmallows, chocolate
swirl och massor av göttigheter. Med
andra ord – en riktigt onyttig jäkel

Raw Rainbow Cheescake 75 kr
Med smak av blåbär, jordgubbar & citron

Med smält mozzarella på grillat briochebröd,
med björnbär, myntasalsa & fresh veggies.
Serveras med sötpotatispommes &
yuzo- & vitlöksmayo
Gott i glaset: Roots Kombucha

Summer Spaghetti 155 kr

Med citron, olivolja, vitlök, scharlottenlök,
parmesan, grön sparris, rostade pistagenötter,
krispiga salviablad & blommor
laktosfri, vegetarisk, obs nötter, går att få vegansk
Gott i glaset: Ekuó Muriald

Pizzor

Youngsterz 75 kr

Hemrullad tryffel 30 kr

Power Salmon 195 kr

Halstrad laxfilé med kokosris, jordgubbjalapenosalsa, grillad sparris & pak choy
laktosfri, glutenfri
Gott i glaset: Marques de Alcantara

Veggie-Burgare 165 kr

Smokey Ribs 195 kr

Dadlar, bacon, smält ost and some
sweet baby boom– som en smäck!
glutenfri

desserter
Sweet Pizza 135 kr

Självklart är det viktigt för oss att djur,
natur och människor runt oss mår bra, så vi
försöker så gott vi kan att handla närproducerat,
ekologiskt och klimatsmart från ställen
som vi vet är bra på det dom gör.

Hemgjorda nuggets & dipp
Veggiestyle. Sjukt bra för
Moder Jord & för den lilla kroppen!
går att få laktosfri

Cirkus 140 kr

Mr Alsace 135 kr

Med hemgjord tomatsås, smokey kokos-fejkon,
färsk ananas, inlagd jalapeño, mozzarella
(eller veganmozzarella)
vegansk, laktosfri, går att få glutenfri
Gott i glaset: Wapnö Frille APA

Med créme fraiche, färskost, bacon, picklad
rödlök, mera lööööök, dill & lagrad gruyére
går att få glutenfri 			
Gott i glaset: Turckheim

Midsommarnattsdröm 135 kr

Pizzan bakas i en egen liten bod och kommer
därför kanske inte komma exakt samtidigt som
de andra rätterna, but we will do our best!

Med jordgubbar, basilika, mozzarella,
getost, balsamico-glaze & ruccola
vegetarisk, går att få glutenfri
Gott i glaset: Flädersaft eller Modern Tonic

Crudo 140 kr

Med hemgjord tomatsås, mozzarella,
lufttorkad skinka, ruccola, flagad parmesan,
olivolja, havssalt & svartpeppar
går att få glutenfri
Gott i glaset: Torre del Falasco

Alla pizzor går att få glutenfria för
20 kr extra.

