FALUNS FÖRSTA MILJÖMÄRKTA RESTAURANG- OCH CAFÉ MED EGET KONDITORI

SALLADER . PAJER &
POKÉ BOWLS
SALLAD MENY
Våra sallader levereras i bufféform. Vill du ha din favoritsallad i portionsförpackning?
Säg bara till vid beställning. Till salladerna serveras lämplig dressing, nybakt bröd och dagens röra.

GREKISK fetaost, rödlök,
marinerad oliver, tomat, örter
QUINOA kronärtskocka, tomat,
quinoa, kikärtor ,betor
VARMRÖKT LAX jordärtskocka,
grönsaker, cidersenap, dill
SICILIEN Parmaskinka, tortellini,
grana padano, soltorkad tomat

106 kr
120 kr
126 kr
144 kr

144 kr

MELLANÖSTERN fårost, grillad
kyckling, couscous, hummus
HANDSKALADE RÄKOR ägg,
avokado, grön sparris, rädisor
CAESAR Kycklingfilé, bacon,
romansallad, Grana Padano,
krutonger, caesardressing

150 kr
156 kr

PAJER MENY
Vi bakar våra pajer med luftig botten och rikligt med fyllning.
Varje paj består av fyra till sex portioner. Till pajen serveras blandad sallad och dressing.

SKOG skogens svampar,
rosmarin, kryddost vegetarisk
OSTAR mozzarella, fårost,
getost , pesto vegetarisk
CHÈVRE getost, rödbetor,
pinjenötter, honung vegetarisk

106 kr
106 kr
106 kr

SKALDJUR räkor, kräftor,
106 kr
dill, prästost
VÄSTERBOTTEN romcrèmefraiche 106 kr
, västerbottensost
CAESAR kyckling, bacon,
106 kr
grana padano, vitlök

POKÉ BOWLS MENY
Smakrika poké bowls passar utmärkt som lunch eller lättare middag!

TOFU friterad tofu, ris, sojabönor, lime, avokado, sesamfrön, sjögräs vegansk
SALMON Laxsashimi, pak choi, färsk mango, groddar, cashew furikake , ris
TUNA färsk tonfisk, ris, avokado, salladslök, melon, sugarsnaps,

126 kr
136 kr
106 kr

BRA ATT VETA
Minimibeställning för vår catering är 10 personer och vi behöver ha din slutliga beställning senast tre arbetsdagar före leveransen. Kontakta oss om
du har önskemål om specialkost på grund av allergier eller annat så erbjuder vi alternativa rätter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i menyn
beroende på säsong. Vi debiterar för antalet beställda maträtter om inget annat meddelat oss på förhand. Samtliga priser inkl. moms.
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