
§Smått & Gott / Snacks 
69 kr 

 
Spanska ekologiska valenciamandlar / Spanish organic valencia almonds 

Vegansk tzatziki med surdegsbröd / Vegan tzatziki with sourdough bread 
Gjord på havrebaserad yoghurt, med gurka och torkade mynta. 

Ekologiska Grekiska gröna och svarta oliver / Organic black and green olives  

Vegansk ölkorv / Vegan beer sausage 
Sojabaserad ölkorv som är rökt, ångad och torkd. 

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

Pommes / Potato fries 
Serveras med en dipp med smak av ost baserad på senap. 

Friterade ekologsika padrones / Fried organic padrones 

Chips 
Serveras med en dipp med smak av ost baserad på senap. 

Friterade lökringar / Onion rings 
Serveras med en dipp med smak av ost baserad på senap. 

Gravad morot / Carrot cured in salt and sugar 

Gravad Lax/ Cured Salmon 
Baserad på ärtprotein. 

Veganska ostar & charkuterier / Vegan cheeses and charcuteries 
Ostar baserade på kokos, mandel, chashew, kikärtor och groddat råris. 

Chark baserade på seitan, ärtprotein, veteprotein, sojaprotein och gluten av vete och durum. 

Liten ostbricka / Small cheese board 
129 kr 

Två olika sorter ost. Serveras med bröd.   
Liten charkbricka / Small charcuterie board 

129 kr 
Två olika sorter chark. Serveras med bröd. 

*gluten 
Liten ost- och charkbricka / Small cheese and charcuterie board 

129 kr 
En vegansk ost och en bit chark. Serveras med bröd. 

*gluten 
Stor ostbricka / Large cheese board 

189 kr 
Fem olika veganska ostar. Serveras med bröd. 

*nötter 

Stor ost- och charkbricka (2 personer) / Large cheese and charcuterie board (2 people) 
279 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) / Fish and seafood platter (2 people) 
279 kr 

Panerade räkor baserad på alg- och citronextrakt, sashimi, calamari baserad på soja, skagenröra, tonfisk baserad på soja i olivolja, 
tonfisk i chilimajonnäs. 

*gluten *soja  

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!



Små förrätter / Small dishes 
149 kr 

Het chorizoröra med potatis / Hot chorizo mix with potatoes 
En het röra med potatis, tomat och chili och vegansk chorizo baserad på veteprotein. Serveras med bröd. 

*gluten *senap *selleri *soja 

Oliv- och valnötsröra med granatäppelsirap / Olive- and walnut mix with pomegranate syrup 
En sötsyrlig röra med oliver, valnötter, granatäpple, vitlök och lime. Serveras med bröd. 

*nötter *vitlök 
Auberginerullar / Eggplant rolls 

Stekta aubergineskivor fyllda med vegansk fetaost baserad på kokos, toppade med chili och olivolja. 

Räksallad med tvångs kaviar /shrimp salad with forced caviar 
Saltade veganska räkor baserad på sjögräsextrakt, med gurka, tomat, rödlök, ruccola och olivolja. 

Mozzarellasallad /Mozzarella salad 
Vegansk mozzarella baserad på groddat råris och kokos, på en salladsbädd med pesto och körsbärstomater. 

*nötter 
Grekisk sallad / Greek salad 

Vegansk fetaost baserad på kokos, med gurka, tomat, oliver, rödlök, mynta och olivolja 
Aubergineröra med scampi / Eggplant dip with scampi 

En röra med aubergine, lök, vitlök, chili, tomatpuré och vegansk soja- och vetebaserad scampi. Serveras med bröd. 
*soja *gluten 

Friterade kycklingklubbor med ajvar / Fried chicken leg with ajvar 
Friterade kycklingklubbor baserade på soja och vete, serveras med ajvar gjord av grillad röd paprika, grillad aubergine och solrosolja. 

*vete *soja 
          Armenisk vitkålsdolmar/ Armenian White Cabbage Dolmar 

Surkåldolmar fyllda av vitkål med bönor, linser, kikärter, tomat, bulgur, rapsolja, tomatpuré, lök, dill, basilika, salt och svartpeppar. 
Serveras med havrebaserad tzatziki  

Indisk samosa / Indian samosas 
Smördegsknyten fyllda med en kryddig blandning av potatis, lök, morot och ärtor, friterade till perfektion. Serveras med chilimajonnäs. 

*selleri *gluten 
Calamari 

Calamari baserad på soja med algextrakt för att efterlikna friterade bläckfiskringar. Serveras med aioli och citron. 
*gluten *soja *selleri 

Panerade räkor med citronsmak / Breaded shrimp with lemon flavour 
Tigerräkor baserad på alg- och citronextrakt. Serveras med chilimajonnäs. 

*gluten *soja 
Friterad sötpotatisfalafel / Sweet potato falafel 

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

Japanska dumplings / Japanese dumplings 
Dumplings fyllda med vitkål, vattenkastanj, morot, palsternacka, selleri, sojabönor och ingefära. 

*vete *soja *selleri 
Toast Skagen / Vegan shrimp mix 

Vegansk skagenröra gjord på vegansk majonnäs, yofu, tofu, tångkaviar, rödlök och dill. Serveras med bröd. 
*soja *senap 

Potatissallad / Potato salad 
 Klassisk potatissllad med vegansk majonnäs baserad på rapsolja, vinäger och majsstärkelse.  

Serveras med bröd. 
*gluten *senap  

Sashimi 

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!



Vatten baserade sashimi med smak av lax. Serveras med sjögräs, soja och wasabi. 

Spanska heta vitlöksräkor/Gambas Al ajillo 
Heta veganska räkor på sjögräsextrakt lagat i olivolja, vitlök, chili, ingefära. 

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!



Surdegstoast / Sourdough toast 
139 kr 

Mozzarella baserad på groddat råris och kokos. 

Salami 
Tomatsås,mozzarella ,vegansk salami baserad på veteprotein, färsk röd chili,bearnaisesås rapsolja stärkelse potatis, 

dragonvinäger,soltorkade tomater och rucola. 
*vete *nötter *gluten *selleri *senap *spår av soja 

Kronärtskocka / Artichoke 
Vegansk mozzarella, kronärtskocka, zucchini, soltorkade tomater, pesto och rucola. 

*nötter *gluten 

Tonfisk / Tuna 
Vegansk mozzarella, vegansk tonfisk baserad på soja, soltorkade tomater, pesto och rucola. 

*nötter *gluten *soja *senap 

Löjrom / Caviar   
Vegansk mozzarella, crèmefraiche, rödlök, gräslök, tångkaviar och chili 

Pizza 
209 kr 

Mozzarella baserad på groddat råris och kokos. 

Salami 
Tomatsås, vegansk mozzarella, vegansk salami baserad på veteprotein, färsk röd chili, bearnaisesås, 

soltorkade tomater och rucola. 
*vete *gluten *selleri *senap *spår av soja 

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

 *gluten  

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

vitlökssås och salladsblad. 
*vete *gluten 

Tonfisk / Tuna 
Tomatsås, vegansk mozzarella, vegansk tonfisk baserad på soja, soltorkade tomater, gröna oliver och rucola. 

*gluten *soja 
Vitlöksbröd / Garlic bread 

139 kr 
Nybakat vitlöksbröd av pizzabotten med vegansk mozzarella, soltorkade tomater och ruccola. 

*gluten 
Indisk chicken tikka masala 

159 kr 
Vegansk kyckling baserad på soja i hemlagad masala med vegansk yoghurt. Serveras med ris. 

*soja 
3 små veganska grytor/ 3 small vegan stews 

189kr 
Valnötter, granatäpple och vita bönor | Selleri, mynta, persilja / Röda linser, potatis, chili /Walnuts, pomegranate, white beans / 

Celery, mint, parsil /Red lenses, potato, chili 
*nötter *selleri 

Desserter 
99 kr 

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!



Pepparkaksglass/Havrebaserad chokladglass/Risbaserad dadelglass/Sojabaserad jordgubbsglass/Mjölkfri 
hallonsorbet 

Gingerbread ice cream/Oat based chocolate ice cream/Rice based date ice cream/Soy based strawberry ice cream/Dairy free raspberry sorbet

Tveka inte att fråga personalen vid allergier!
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	Ölbar meny Sid. 2
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