Vinpakke

3-Retter
SCAMPI		

Pinot Blanc Reserve
Fernand Engel

CRISPY DUCK

Valpolicella Classico Superiore
Acinatico

MANGOKREM OG SORBET

Recioto Di Soave La Perlara
Ca Rugate

Fritert scampi med chilimajones.
( gluten, egg, fisk og skalldyr )
Sprøstekt and med five spice krydder,
serveres med tynne pannekaker, og hoisinsaus.
( gluten, soya, fennikel og nøtter )
En hyllest til Ae Photchanee på Südøst i Oslo.

Frisk og lett mangokrem med sorbet.
( laktose og gluten )

395,-

295,( Alle viner inneholder sulfitt )

Vinpakke

3-Retter

Minimum 2 personer

SJØMATSUPPE		

Dagens utvalg av sjømat m/ rødløk ,squash,
paprika og hvitløk.

Riesling
Von Buhl

( soya, fisk, hvitløk, fisk og produkter fra fisk )

ENTRECÔTE

Lett grillet entrecôte, wokkede grønnsaker og ris.
Serveres med en hvitløk rødvinssaus.
Retten deles på 2 personer.

Syrah Vaucluse
Domaine Galevan

( soya, sesam, hvitløk og løk )

LIME PANNA COTTA

Lett syrlig panna cotta dekket med et lag
sjokolade. Serveres med friske bær.

Recioto Di Soave La Perlara
Ca Rugate

( laktose, nøtter og soya )

395,Minimum 2 personer

249,( Alle viner inneholder sulfitt )
Alle allergener er listet i parantes.

Hovedretter
INDREFILET

Biff med thai glaze,
wokkede grønnsaker og poteter.

319,-

( soya og paprika )

SPARE RIBS

Langtidsstekt med vietnamesisk bbq glaze.
Serveres med wokkede grønnsaker og poteter.

298,-

( honning, hvitløk, sopp, soya, kokos og paprika )

KOREANSK BBQ BURGER

Hjemmelaget hamburger med kimchi coleslaw,
salat og briochebrød.

229,-

( laktose, gluten, egg, honning, soya, løk og hvitløk )

KYLLINGBURGER

Frisk og lett kylling burger med hvitløk/koriander
dressing m/ søtpotet fries ved siden.

179,-

( hvitløk, løk, gluten, egg og laktose )

CRISPY DUCK halv and
andelår
Sprøstekt and med five spice krydder,
serveres med tynne pannekaker, og hoisinsaus.
( gluten, soya, fennikel og nøtter )

449,198,-

Småretter
98,-

SCAMPI

Friterte scampi med chilimajones.
( gluten, egg, fisk og skalldyr )

SJØMATSUPPE

185,-

THAI BIFFSALAT

198,-

CRISPY KYLLINGSALAT

135,-

ANDESALAT

149,-

Frisk, syrlig og spicy thaisuppe med scampi
og tigerreker. ( skalldyr og løk )

Lettgrillet indrefilet på tynnkuttet surmango, agurk, gulrot, sukkererter og rødløk,
toppet med en spicy thaidressing.
( lime, hvitløk, fisk, skalldyr og gulrot )

Frisk salat med syrlig spicy vinaigrette og
sprøstekt kyllingfilet.
( gluten og fisk )

Cherry tomat, agurk, avocado, egg og baby
leaf salat, toppet med langtids stekt and. .
( egg, hvitløk og løk )

VÅRT UTVALG AV CURRY’S
RØD CURRY
Biff

GUL CURRY
Kylling

GRØNN CURRY
Scampi

Du velger selv om du vil ha et utvalg av alle 3
eller om du vil ha en større porsjon av 1 av dem.

SMAK ALLE 3 :
RØD, GUL, GRØNN

298,-

HOVEDRETT

219,-

VEGETAR CURRY

179,-

( Alle curryretter inneholder :
fisk, skalldyr, kokos og løk )

Sushi
( fisk )

Sashimi
LAKS			79,-

LAKS			44,-

6 biter

TUNFISK		
6 biter

2 biter

89,-

TUNFISK		
2 biter

KVEITE		 89,-

6 biter

2 biter

( All nigiri inneholder fisk og soya )

99,-

( All sashimi inneholder fisk, gluten,
sesam og soya )

46,-

KVEITE		 48,-

6 biter

YELLOWTAIL

Nigiri

Maki

LAKS		

110,-

LAKS TARTAR

LAKS TEMPURA

120,-

SOFTSHELL CRAB 135,-

SPICY TUNA		

125,-

TEMPURA MAKI

6 biter
( sesam, soya og laktose )

6 biter
( gluten, soya sesam og laktose )
6 biter
( egg og soya )

135,-

6 biter
( gluten, soya og sesam )

6 biter
( skalldyr, soya og egg )

135,-

6 biter
( gluten, soya, skalldyr og egg )

Combo
MIX AV SASHIMI, NIGIRI & MAKI

24 biter fra dagens utvalg.
( gluten, skalldyr, soya, sesam, laktose og egg )

450,-

Barneretter
LAKSEFILET

Stekt laks med ris. ( fisk og sesamfrø )

129,-

CRISPY KYLLING

129,-

PØLSE M/ POMMES FRITES

129,-

Sprøstekt kyllingfilet med ris. ( gluten og egg )
( gluten )

KIDS BURGER

Hjemmelaget burger med ost. Serveres med
frisk salat, tomat, og pommes frites.
( gluten, laktose og egg )
( Ris kan byttes ut med pommes frites )

129,-

Dessert
MANGOKREM & SORBET

89,-

SJOKOLADETERTE

94,-

MIX SORBET

79,-

LIME PANNA COTTA

89,-

Frisk og lett mangokrem ditt valg
av sorbet.
( laktose )

Med av hint av chili.
Serveres med vaniljeis.
( gluten, laktose, egg, soya og kan
inneholde spor av nøtter )

3 kuler sorbet av dagens utvalg.
( allergener vil variere, spør din servitør. )

Lett syrlig panna cotta dekket med et lag
sjokolade. Serveres med friske bær.
( laktose, nøtter og soya )

