
ASIATISK KYCKLINGGRYTA, TOM 
GAI-STYLE 
Klassisk asiatisk gryta med kyckling, 
kokosmjölk, ingefära, citrongräs, lime-
blad, chili, lime, svamp och grönsaker. 
Toppas med färska örter.       119 kr

EFTERRÄTTER

MANGOFYLLD KOKOSNÖT 
Krämig mangomousse med lime- och 
vit chokladcreme, toppad med rostade 
kokosflakes. Serveras i strandad kokos-
nöt                                                     79 kr
BAMBUTRYFFEL
Chokladtryfflar smaksatta med vit 
choklad och lime respektive mörk 
choklad, lakrits och citron. Serveras i 
bamburör.             49 kr
 
      BARSNACKS  

FRITERAD HALLOUMI
Friterade, panerade halloumistänger  
                   49 kr
ROTFRUKTSCHIPS
Friterade rotfruktschips på beta, palster-
nacka, och potatis. Serveras med ros-
marinmajo.             
                                                 29 kr

  SMÅTT & GOTT  

ROSMARINAIOLI                          15 kr    

HUVUDRÄTTER
 
PRÄSTOSTBURGARE
180g högrevsburgare, långlagrad präs-
tost (33 månader) från Sivans ost i Vara, 
rosmarinaioli, saltgurka, sallad, tomat 
och briochebröd serveras med pommes.  
                                139 kr
BLACK AND WHITE-BURGARE
180g högrevsburgare, dragon- och tryf-
felmajo, rödvinsreduktion, karamellise-
rad lök, sallad, tomat och briochebröd. 
Serveras med pommes.               149 kr 

HALLOUMIBURGARE MED 
ROSMARIN
120g halloumi, rosmarinaioli, saltgurka-
sallad, tomat och briochebröd. Serveras 
pommes.                 135 kr

HALLOUMIBURGARE MED TRYFFEL 
OCH DRAGON
120g halloumi, dragon- och tryffelmajo, 
karamelliserad, sallad, tomat och 
briochebröd. Serveras pommes.    139 kr
                                                              
KALVFILÈ MED MADEIRASÅS
Kalvfilé med madeirasås, rostade rot-
saker, och svamp- och lökragu, Toppas 
med bakade körsbärstomater och färska 
örter.                                       189 kr
                                     
ASIATISK FISK- OCH 
SKALDJURSGRYTA
Smakrik asiatisk gryta med lax, räkor, 
kokosmjölk, ingefära, citrongräs, lime-
blad, chili, lime, svamp och grönsaker. 
Toppas med färska örter.                  119kr

SALLAD MED BETOR, CHEVRÈ 
ELLER HALLOUMI
Betor, grönsaker, balsamicovinägrette, 
rostade nötter, sojabönor, rättika, samt 
tillval av chevré eller halloumi         109Kr

À LA CARTE

VÄLKOMMEN TILL RESTAURANGEN
I restaurangen har ni en panoramavy 
över tre av världens stränder. Beach 
Cuisines meny strävar efter att påminna 
dig om ditt favoritresmål.

Vi har rätter på menyn som kan beställas 
vid strandpromenadens restaurang. Du 
ska kunna kisa med ögonen, smaka och 
känna dig förflyttad dit du helst vill vara 
just nu.

Följ gärna Beach Cuisine 
på Facebook.

DRAGON- OCH TRYFFELMAJO  15 kr    
          
                            

                             


