Nordish Market meny.

Lunch.

Earthy Beetballs 105 kr (Vegansk)
Frasigt friterade rödbetsbollar med en underbart pigg & syrlig valnötskräm. Serveras på en
rotfruktsblandning vänd i gremolata, ugnsrostade grönsaker från våra lokala samarbetsgårdar och
toppas med rostad mandel. (Glutenfri, Laktosfri)

Smoky Salmon 120 kr
Härligt grillad lax med ugnsrostade grönsaker som serveras med en het vit quinoa-sallad vänd i en
chili-sojasås. Kommer med en chilimajonäs och toppas med rostad mandel. (Glutenfri, Laktosfri)

Carrots & Beans 105 kr (Vegansk)
Grillade morötter som vänds runt i en ramslöksdressing, sparris och vita bönor. Serveras på en
citronhummus och toppas med rostad hasselnöt. (Glutenfri. Innehåller hasselnötter)

Wild Meatballs 120 kr
Klassiska, saftiga, enbärskryddade viltfärsbullar i en smakrik Italien-inspirerad tomatsås och lagrad
ost. Serveras med rostad potatis vända i linser och en krispig grönkålssallad dressad med
basilikaolja. (Glutenfri)

Nordish Market meny.

Lunch.

Kyckling 120 kr
Krösa-Majas Gulasch 75 kr (Vegetarisk)

Bjärekyckling, quinoa, grönkål, gulbeta, tomat, riven parmesan, grönkålschips, caesardressing.

Mustig vegetarisk gulaschgryta med vita bönor och delikatesslinser. Grillat vitlöksbröd och
smetana serveras vid sidan av! OBS! Denna rätt levereras kall och behöver värmas. (Kan
beställas med glutenfritt bröd och laktosfri/vegansk)

Svamp 115 kr (Vegansk)

Idas Tomatsoppa 75 kr (Vegansk)

Lax 125 kr

En fräsch tomatsoppa på rostade tomater och matiga gråärtor. Toppas med en vårig
fänkålssallad och frasiga krutonger. OBS Denna rätt serveras kall och behöver värmas.
(Laktosfri. Kan beställas med glutenfritt bröd)

Beets favorit med dubbelrökt savolax, svartris, picklad rödkål och wasabikräm.

Emils Vildsvinschili 120 kr

Beets Tempehsallad med nudlar i koreansk dressing, hemgjord kimchi och en härlig secret
sauce.

En mustig och värmande vildsvinsgryta som serveras med en fräsch kålsallad, creme fraiche
och bröd. OBS denna rätt levereras kall och behöver värmas! (Kan beställas med glutenfritt
bröd och laktosfri)

Beets svampsallad med quinoa, rostad svamp, palsternackskräm och rökta mandlar.

Tempeh 120 kr (Vegetarisk)

Räka 120 kr
Beets räksallad som funnits på menyn sedan start. Serveras med glasnudlar, räkor, avokado
och wasabikräm.

Nordish Market meny.

Dryck & sött.

Mineralvatten 20 kr
Rscued juice äpple/ingefära 39 kr
Rscued juice morot/ingefära 39 kr
Brownie 45 kr
Smarrig chokladbrownie att njuta av till kaffet! (Glutenfri, laktosfri. Innehåller mandel, ägg och
mjölkprotein.)

