Sallader

Pasta

Välj mellan sallad baserad på en lättare
grönsallad, mer mättande pasta, farro (en
vetesort) eller DQL (vår egen blandning av
dinkel, quinoa och linser). Vi har också en
thaisallad med bas av glasnudlar.

Grön
CAESAR MED KYCKLING & DRESSING
PÅ JORDÄRTSKOCKA
107 KR
Stekt bacon, Parmiggiano-Reggiano, grönkål,
romansallad, cocktailtomater, ärtskott, strimlade
sockerärtsskidor…
Serveras med krutonger på kristallbröd.
Dressing på jordärtskocka.
BÖNRÖRA, ÄPPLE & ROSTADE
NÖTTER
89 KR
Koriander, rostade hasselnötter, bönröra av
bondbönor, marconamandel, linser, pumpakärnor,
bakad rödkål, spiskummin, persilja, olivolja extra
fin, vitkål, savoykål, russin…
Dressad med äppelcidervinägrett.
Vegetarisk

Innehåller nötter

CHÈVREKRÄM & RÖDBETA 
95 KR
Picklad gulbeta, polkabeta, romansallad,
kanderade valnötter, pumpafrön, timjan…
Dressing: Senap & honungsvinägrett
Lakto-Vegetarisk

Innehåller nötter

HANDSKALADE RÄKOR & AVOKADO 115 KR
Ägg, vårlök, små ärtor, cocktailtomat, strimlade
sockerärtsskidor, dill, citron, sallad…
Dressing: Rhode Island
GRILLAD KYCKLING, FETA &
SOJABÖNOR
89 KR
Kumminmarinerad kyckling, kikärtor, cocktailtomat, rödlök, citron, semitorkad cocktailtomat,
Kalamataoliver, persilja, rödkål, sallad…
Dressing: Tzatziki

Farro
GRILLAD KYCKLING & PANCETTA
95 KR
Kumminmarinerad kyckling, dinkel, chèvre, små
ärtor, ångad savoykål, vitlöksfrästa cocktailtomater,
ångad broccoli, marcona-mandel, semitorkad
cocktailtomat, pumpa- och solrosfrön…
Även god att värma.
Dressing: Tzatziki

Thai’ish
HANDSKALADE RÄKOR
99 KR
Marinerade glasnudlar, sallad, chili, rostade sesamfrön, koriander, morot, gurka, paprika, vårlök…
Serveras med jordnötter.
Dressing: Thai

MOZZARELLA & PARMESAN 
Pasta, basilika, cocktailtomat, semitorkad
cocktailtomat, kronärtskocka, pesto…
Dressing: Balsamico & olivolja extra fin

95 KR

Lakto-Vegetarisk

RÖKT SKINKA & VÄSTERBOTTENSOST 95 KR
Pasta, cocktailtomat, pumpa- och solrosfrön,
granatäpple, torkad aprikos, rödkål, sallad…
Dressing: Fransk senap
ÄDELOST & PROSCIUTTO 
95 KR
Pasta, inlagda päron, kanderade valnötter,
granatäpple, timjan, vindruva…
Dressing: Balsamico & olivolja extra fin
Innehåller nötter

MOZZARELLA & PROSCIUTTO
Pasta, kronärtskocka, ruccola, Kalamataoliver, cocktailtomat, basilika, semitorkad
cocktailtomat, sallad…
Dressing: Balsamico & olivolja extra fin

95 KR

DQL
GRILLAD KYCKLING &
RÖDBETSHUMMUS
98 KR
Kumminmarinerad kyckling, rostade rotfrukter,
pomelo, granatäpple, torkad aprikos, pumpaoch solrosfrön, rödkål, sallad, timjan…
Dressing: Balsamico & olivolja extra fin
GRILLAD LAX & KRÄM PÅ FETA
105 KR
Rostade rotfrukter, pomelo, granatäpple,
torkad aprikos, pumpa- och solrosfrön, rödkål,
sallad, timjan…
Dressing: Senap & honungsvinägrett
67 KR

Lakto-Vegetarisk

GRILLAD KYCKLING & FETA (LITEN)
72 KR
Kumminmarinerad kyckling, granatäpple,
persilja, kvisttomat, vårlök, rödkål, sallad…
Dressing: Granatäppelvinägrett
Innehåller nötter

Att äta glass direkt ur paketet är en sinnebild för att söka tröst när det är motigt.
Samma känsla ville vi skapa med våra helt
vegetariska varmrätter. Panini Hot Pot
kommer i en smart box som är skön att hålla
i, lätt att äta ur och praktisk att bära med.
[TJAP-CHÄ]
70 KR
Sötpotatisnudlar, sojabuljong med söt misobakad
vitlök, sesamolja och risvinäger, stekt svamp, stekt
lök, sesamgroddar, morotsjulienne, vårlök, rostade
sesamfrön… Serveras med kimchi (fermenterad
utan fisksås).
Vegetarisk

CHILI
70 KR
Chili på vegetariskt protein som kokats med
chipotle och mango, med picklad rödlök, svarta
bönor, majs, koriander… Serveras med vegetarisk
lime-majonnäs och blå majschips.
Vegetarisk

GRILLAD KYCKLING
95 KR
Pasta, granatäpple, torkad aprikos, pumpaoch solrosfrön, majs, rödkål, cocktailtomat,
gurka, sallad…
Dressing: Curry & mango

FETA (LITEN)
Granatäpple, persilja, kvisttomat, vårlök,
rödkål, sallad…
Dressing: Granatäppelvinägrett

Hot Pot

CURRY MASALA
70 KR
Curry på kokosgrädde, linser, spenat, morot,
quinoa, kikärtor… Serveras med vitlökskrutonger.
Vegetarisk

Wrap

Det finns många sätt att baka en tortilla.
Vår variant är en mjuk vetetortilla som
bakats med spenat.

CHILI
75 KR
Spenattortilla, chili på vegetariskt protein kokad med
mango och chipotle, lime-majonnäs, picklad rödlök,
svarta bönor, majs, koriander, strimlad rödkål…
Vegetarisk

TRÄDGÅRD
70 KR
Spenattortilla, rödbetshummus, morot syrad med
yuzu, ingefära och chili, salladskål, rödkål, blå rättika,
sojabönor, pumpafrön, ärtskott…
Vegetarisk

CAESAR MED RÄKOR & DRESSING
PÅ JORDÄRTSKOCKA
85 KR
Spenattortilla, caesardressing på jordärtskocka,
Parmigiano-Reggiano, ärtskott, cocktailtomater,
romansallad, grönkål…
CAESAR MED KYCKLING & DRESSING
PÅ JORDÄRTSKOCKA
75 KR
Spenattortilla, caesardressing på jordärtskocka,
stekt bacon, Parmigiano-Reggiano, grönkål,
romansallad, cocktailtomater, ärtskott…

Bowl

Våra bowls är hela rätter i en skål. Det är
rätter komponerade med massor av grönsaker och andra ingredienser fria från
gluten och laktos. Bowl Trädgård är helt
vegetarisk.

TRÄDGÅRD MED MISO & SESAM
85 KR
Rödbetshummus, morot syrad med yuzu, ingefära
och chili, salladskål, rödkål, quinoa, sesam- och
misodressing, blå rättika, gulbeta, sojabönor,
pumpafrön, ärtskott… Lagad på ingredienser
fria från gluten och laktos.
Vegetarisk

TEXBIFF MED CHILIMAJONNÄS
98 KR
Svarta bönor, majs, picklad rödlök, chili, avokado,
koriander… Serveras med rostad lök. Lagad på
ingredienser fria från gluten och laktos.

Kristallbröd

En smörgås på det katalanska matbrödet
pan de cristal som vi klämgrillar tills skorpan är krispig och insidan luftig och mjuk.

CHÈVRE & SEMITORKAD
COCKTAILTOMAT
Ruccola, picklad rödlök…

65 KR

Varmt

Italienska pastarätter där varje råvara
verkligen får komma till sin rätt. Svenska
köttbullar på högrev med traditionella
tillbehör. Samt en wallenbergare på älg,
med ett magrare kött för ett mindre
klimatavtryck.

ÄLGWALLENBERGARE MED
GRÄDDSÅS & STEKT SVAMP
115 KR
Gräddsås, stekt svamp, blancherad savoy, lök,
lingon, potatispuré… Serveras med pressgurka.
PASTA MED TOMATSÅS, PESTO
& MOZZARELLA
85 KR
Cocktailtomat, Parmigiano-Reggiano, basilika…
Lakto-Vegetarisk

KÖTTBULLAR & POTATISMOS
Gräddsås… Serveras med rårörda lingon.

90 KR

KYCKLING MED PASTA & PARMESAN 90 KR
Örtkryddad parmesansås, ångkokt savoykål,
ångkokt broccoli, basilika…

65 KR

SALAMI & VÄSTERBOTTENSOST
65 KR
Basilika, kvisttomat, ruccola, olivolja extra fin...

Mindre

Våra mindre rätter är lätta och nyttiga och
passar både till frukost och mellanmål.

PROSCIUTTO & MOZZARELLA
Ruccola, kvisttomat, pesto, basilika...

65 KR

CHIAPUDDING MED HALLON
& HASSELNÖTTER 
49 KR
Kokosgrädde, mandelmjölk, vanilj, pumpafrön,
råchokladdoppade mullbär…
Vegetarisk

Bocadillo

Över hela den Iberiska halvön gör man
bocadillos, eller bocata, bröd skuret på
längden.
GREVÉ EXTRA LAGRAD &
RÖKT SKINKA
Gurka, smör…
BRIE & SEMITORKAD
COCKTAILTOMAT 
Olivolja extra fin, timjan…
Lakto-Vegetarisk

39 KR

45 KR

Innehåller nötter

YOGHURT MED GRANOLA &
ÄPPELKOMPOTT 
35 KR
Kanel, granatäpple, kanderade valnötter…
Lakto-Vegetarisk

En frukost hos oss är alltid alldeles färsk.
Kaffet nybryggt. Äggen nykokta. Brödet
bakat samma morgon. Serveras mån–fre
fram till kl 10:00.

Självplock
1 ST 18 KR / 2 ST 32 KR / 3 ST 42 KR
Liten smörgås med ägg & kaviar
Liten smörgås med rökt skinka & brie
Liten smörgås med leverpastej & gurka
Liten smörgås med Grevé & tomat
Kokt ägg & kaviartub
Pain au chocolat

Övriga frukostalternativ
Bocadillo med brie & cocktailtomat
Bocadillo med Grevé & skinka
Chiapudding
Yoghurt & granola
Kvarg & keso
Grillad toast
Fruktsallad

Innehåller nötter

KVARG MED KESO & BLÅBÄR 
45 KR
Kanel, granatäpple, rostad kokos, pumpafrön,
råchokladdoppade mullbär…

30 KR

FRUKTSALLAD 

32 KR

Vegetarisk

+ 5 kr
+ 15 kr
+ 25 kr

Varm dryck

Vårt kaffe kommer från DelaNero och
bryggs på en mix av arabicabönor och
afrikanska robusta-bönor.

Liten
Mellan
Kaffe, brygg
7 kr
12 kr
Te
7 kr
Americano			
Caffè latte
26 kr
30 kr
Cappuccino
26 kr
Chai latte
26 kr
30 kr
Espresso, enkel
16 kr
Espresso, dubbel
18 kr
Latte macchiato		
30 kr
Macchiato
22 kr
Varm choklad
26 kr
30 kr

Lakto-Vegetarisk

GRILLAD TOAST 
Rökt skinka, Grevé extra lagrad, smör…

45 kr
39 kr
49 kr
35 kr
45 kr
30 kr
32 kr

Tillval dryck
Liten bryggkaffe eller te
Valfri kaffedryck
Juice eller Panini Smoothie

Lakto-Vegetarisk

GRILLAD KYCKLING & MOZZARELLA
Ruccola, kvisttomat, pesto, basilika...

Frukost

Dressing

Vi bjuder på en dressing.
(Extra dressing 5 kr/st.)

Balsamico & olivolja extra fin
Curry & mango
Granatäppelvinägrett
Fransk senap
Rhode Island
Senap & honungsvinägrett
Thai
Tzatziki

Stor
17 kr
18 kr
34 kr
34 kr

34 kr
34 kr

