
Smått & gott
69 kr 

Ekologiska Valencia mandlar

Ekologiska gröna och svarta oliver

Vegansk ölkorv
Sojabaserad ölkorv som är rökt, ångad och torkd.

*soja *senap *vete *spår av nötter/selleri 

Krispiga sötpotatispommes
Serveras med chilimajonäs.

Chips
Serveras med vegansk ostsås.

Friterade lökringar 
Serveras med vegansk ostsås.

Veganska ostar & charkuterier
Liten ostbricka 

129 kr 
Två olika sorter vegansk ost. Serveras med bröd. 

Liten charkbricka 
129 kr 

Två olika sorter chark baserade på veteprotein. Serveras med bröd. 
*gluten 

Liten ost- och charkbricka 
129 kr 

En vegansk ost och en bit chark baserad på veteprotein. Serveras med bröd. 
*gluten 

Stor ostbricka 
189 kr 

Fem olika veganska ostar. Serveras med bröd. 

        Stor ost- och charkbricka (2 personer) 
259 kr 

En bricka med två veganska hårdostar och två veganska mjuka ostar, tre olika veteprotein-/
sojabaserade köttsubstitut inklusive rökt skinka och kabanoss, samt,valnötsröra med 

granatäpplesirap och gröna och svarta oliver. 
*soja *gluten *selleri *senap *nötter *kikärtor 

Fisk- och skaldjurstallrik (2 personer)
259 kr 

Panerade räkor, sashimi, calamari, skagenröra,tunfisk i olivolia, tonfisk i chilimajonnäs, 
Planzalmon Spread, Plantuna Spread med chili 

*gluten *soja 

Desserter
99 kr 

Glass med kokos 

Glass med choklad och cookiedough 

Glass med kokos & glass med choklad 
En kula av varje sort. 

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!



Små förrätter
139 kr 

Het chorizoröra med potatis
En het röra med potatis, tomat och chili. Serveras med bröd. Chorizo baserad på veteprotein. 

*gluten *senap *selleri *soja 

Oliv- och valnötsröra med granatäppelsirap
En sötsyrlig röra baserad på oliver, valnötter, granatäpple, vitlök och lime. Serveras med bröd. 

*nötter 

Auberginerullar
Stekta aubergineskivor fyllda med vegansk kokosbaserad fetaost, toppade med chili och olivolja. 

Aubergineröra
Röra med aubergine, lök, vitlök, chili, tomatpuré. Serveras med bröd. 

Aubergineröra med scampi
Röra med aubergine, lök, vitlök, chili, tomatpuré och vegansk soja- och vetebaserad scampi. Serveras 

med bröd. 
*soja *gluten 

Indisk samosa
Veganska smördegsknyten fyllda med en kryddig blandning av potatis, lök, morot och ärtor, friterade till 

perfektion. Serveras med chilimajonnäs. 
*selleri *gluten 

Panerade räkor med citronsmak
Sojabaserat substitut med alg- och citronextrakt. Serveras med chilimajonnäs. 

*gluten *soja 

Calamari 
Sojabaserat substitut med algextrakt för att efterlikna friterade bläckfiskringar. Serveras med aioli och 

citron. 
*gluten *soja *selleri 

Vårrullar
Stora grönsaksfyllda vårrullar. Serveras med sweet chili. 

*gluten 

Vitkålsdolmar
Dolmar av vitkål med bönor, linser, kikärter, tomat och plommon. Serveras med tzatziki. 

Friterad sötpotatisfalafel
Falafel gjord på sötpotatis, med smak av rosmarin och mynta. Serveras med hummus. 

Chicken Nuggets
Nuggets gjorda på sojabönor, majs och vete. Serveras med chilimajonäs. 

*gluten *soja 

Sashimi
Vegansk sashimi med smak av lax. Serveras med sjögräs, soja och wasabi. 

Toast Skagen
Vegansk skagenröra. Serveras med bröd. 

*soja 
Potatissallad 

Klasisk potatissllad med vego mayones Serveras med bröd. 
*gluten,senapfrö,vitlök,svartpeppar 

Hamburgare
149 kr 

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!



Växtbaserat hamburgerkött av ärtprotein, serveras med vegansk ost, sallad, tomat, picklad rödlök och 
dressing. 

Pizza
179 kr 

Capricossa
       Tomatsås, vegansk mozzarella, vegansk veteproteinbaserad skinka, champinjon 

soltorkade tomater och rucola. 
*nötter *gluten *selleri *senap 

Kronärtskocka
Tomatsås, vegansk mozzarella, kronärtskocka, zucchini, soltorkade tomater och rucola. 

*nötter *gluten 

Kebab
Tomatsås, vegansk mozzarella, vegansk kebab baserad på veteprotein, feferoni, körsbärstomater,  

vitlökssås och salladsblad. 
*gluten *nötter 

Tonfisk
Tomatsås, vegansk mozzarella, sojabaserad tonfisk, soltorkade tomater, gröna oliver och rucola. 

*nötter *gluten *soja 

Vitlöksbröd
129 kr 

Nybakat vitlöksbröd av pizzabotten med mozzarella, soltorkade tomater och rucola. 
*nötter *gluten 

Surdegstoast
139 kr 

Skinka
Vegansk mozzarella gjord på cashewnötter och mandlar, veteproteinbaserad skinka, soltorkade tomater, 

pesto och rucola. 
*nötter *gluten *selleri *senap 

Kronärtskocka
Vegansk mozzarella gjord på cashewnötter och mandlar, kronärtskocka, zucchini, soltorkade tomater, 

pesto och rucola. 
*nötter *gluten 

Tonfisk
Vegansk mozzarella gjord på cashewnötter och mandlar, sojabaserad tonfisk, soltorkade tomater, pesto 

och rucola. 
*nötter *gluten *soja *senap 

Kö/bullssmörgås med rödbetssallad 
Tärnade rödbetor med kapris och saltgurka  

Små grytor
159 kr 

Vegansk chicken tikka masala
Vegansk sojabaserad kyckling i hemlagad masala med vegansk yoghurt. Serveras med ris. 

Vegansk biff masala
Vegansk sojabiff i hemlagad masala. Serveras med ris. 

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!



Palak paneer med fetaost 
En klassisk indisk gryta med spenat och vegansk fetaost, Serveras med ris. 

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!


