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Husets Hamburgare 149 kr
Surdegsbröd, chévre, rödkål, sallad, tomat, gurka, paprika, lök
Serveras med rotfruktchips

Vegansk Rödbets/Kikärtsburgare 149 kr
(Glutenfri) Paprikaröra, sallad, rödkål, tomat, gurka, lök, avokado.
Serveras med rotfruktchips

Bakad Potatis 129 kr
(Glutenfri) serveras med smör och mixed sallad
Klassisk skagenröra/Kyckling-curry/Tonfiskröra/Vegetariskt/Vegansk

Pasta 129 kr (Glutenfritt alternativ finns)

Penne Pancetta
Grädde, svamp, pancetta, ruccola & parmesan

Penne Pollo
Grädde, pesto, soltorkade tomater, kyckling, ruccola & parmesan

Penne Vegetariana 
Grädde, tomatsås, fetaost, soltorkade tomater & parmesan

Lasagne 139 kr
Svensk nötfärs, beachamelsås, serveras med sallad

Hälsotallrik Kyckling 139 kr
Quinoa, fetaost, avokado, tzatziki & ajvar

Hälsotallrik Varmrökt Lax 149 kr
Quinoa, fetaost, avokado, melon, örtdressing

Gulaschsoppa 109 kr
Serveras med smör och bröd

Linssoppa 109 kr
Serveras med smör och bröd

Grillad Surdegstoast 99 kr
Serveras med sallad och vitlöksdressing

Kyckling, pesto, mozzarella, färskost
Mozzarella, pesto, soltorkade tomater, färskost
Salame ventricina, mozzarella, ruccola, färskost

Toast Chévre 149 kr
Surdegsbröd, honung, valnötter, rödbetor

Toast Skagen 149 kr
Surdegsbröd, räkor, mixed sallad, majonäs, citron

Laxpaj 119 kr
Mixed sallad, örtdressing, citron

Globowls 139 kr
Våra bowls serveras med mixed sallad, rödkål, cocktailtomat, gurka, paprika, picklad 
lök, mango & soyabönor. Välj om ni önskar pasta eller quinoa.

Chévre 
Rödbetor, valnötter, honung, dijondressing
Ceasar
Kyckling, bacon, parmesan, krutonger, caesardressing
Falafel
Paprika röra, rostade kikärtor, avokado, vitlöksdressing
Räkor
Ägg, avokado, örtdressing

Pannkakor 89 kr
(Glutenfritt alternativ finns). Laktosfri.
Säsongens frukt/bär, sylt och grädde

Barnpasta och Köttbullar 89 kr
Serveras med barnvänlig sallad och ketchup

Barnburgare 89 kr
Briochebröd, ost, ketchup, nachos
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