Nordish Market meny.

Lunch.

nordishmarket.com

Favoriträtter från Asien som lagas med lokal twist.
Nordisk husman som du aldrig smakat den förr.
Earthy Beetballs 115 kr (Vegansk)
Frasigt friterade rödbetsbollar med en pigg rödbetshummus. Serveras på en
rotfruktsblandning vänd i gremolata, ugnsrostade grönsaker från våra lokala
samarbetsgårdar och toppas med rostad mandel. (Glutenfri, Laktosfri)

Wild Meatballs 125 kr
Saftiga, enbärskryddade viltfärsbullar i en smakrik tomatsås.. Serveras med
basilikaslungad rostad potatis och gröna delikatesslinser och toppas med lagrad ost.
(Glutenfri)

Gangnam Mushroom 115 kr (Vegansk)
Chilistekt champinjon med en sallad på rostade grönsaker och svensk quinoa från
Fagraslätt. Serveras chilimajo, picklad gurka, rostade rapsfrön och mandel. (Glutenfri,
Laktosfri)

S(e)oul Salmon 135 kr
Grillad lax med en het sallad på rostade grönsaker och svensk quinoa från Fagraslätt.
Serveras med chilimajo, picklad gurka, rostade rapsfrön och mandel. (Glutenfri,
Laktosfri)

Nippon Noodle salad 115 kr (Veg)
Ponzumarinerade nudlar med säsongens krispigaste grönsaker. Toppas med
vitlöksrostad svamp och broccoli, krämigt ägg, massor av örter och jordnötter.
(Glutenfri, Laktosfri)

Okinawa Shrimp & Noodles 135 kr
Ponzumarinerade nudlar med säsongens krispigaste grönsaker. Toppas med MSCmärkta räkor, krämigt ägg, massor av örter och jordnötter. (Glutenfri, Laktosfri)

Nordish Market meny.

Lunch.

Sprakande sallader som har din och planetens hälsa som
högsta prio.
Krispy Tijuana Bowl 115 kr (Vegan)
En smakexplosion av falafel på gula ärtor från Gotland, chilimarinerade bönor, grillad majs
och grönärtsguaca. Serveras med havreris, grönsallad, riven ost, picklad chili och limechipotle dressing. (Laktosfri)

Krispy Shrimp Salad 135 kr
Fräsch räksallad med fänkål, kokta betor, grön ärtkräm och ägg. Kavringskrutonger och dill på
topp. (Kan beställas glutenfri, Laktosfri)

Krispy Ceasar Salad 135 kr
Ceasarsallad på hållbart vis. Rekokyckling med svensk quinoa, romansallad och rostade
grönsaker. Krämig ceasardressing på västerbottenost, ramslök och kapris. Rökta mandlar på
topp.
(Reko-kyckling är den enda rimliga kycklingen för oss som vill äta hållbart. Svensk, ekologisk
och KRAV-märkt kyckling från fem gårdar i Östergötland och Skåne.)

Inget knussel. Bara otroligt hållbara soppor & grytor.
Chili 125 kr
En mustig och het vildsvinschili serveras med en fräsch kålsallad, smetana och grillat
bröd. (Kan beställas med glutenfritt bröd, Laktosfri)

Gulasch 85 kr (Veg eller Vegan)
Kryddig vegetarisk gulaschgryta på svenska vita bönor och delikatesslinser. Serveras
med grillat vitlöksbröd och smetana. (Kan beställas med glutenfritt bröd, Laktosfri)

Nordish Market meny.

Dryck & sött.

Mineralvatten 20 kr
Rscued juice äpple/ingefära 39 kr
Rscued juice morot/ingefära 39 kr
Rscued juice morot/ingefära 39 kr

