
A la carte meny  
Beach Cuisine vår 2020 
 
 
Smårätter: 
 
Crashed potatoes (veg) 
Krossad, friterad potatis, toppad med långlagrad ost & 
tryffelpesto.  
49:- 
 
Steam bun 
Ångkokt bröd med asiatiska influenser. Grönsaker, pickles, 
srirachamajo och val av antingen pulled pork, lax eller rökt tofu 
(veg).  
45:- 
 
Gyoza dumplings (veg) 
Vegetarisk dumpling med asiatiska smaker, serverad med 
sojadipp & tillbehör. 
39:- 
 
Huvudrätter: 
 
Flankstek 
Sotad flankstek med kryddrubb, crashed potatoes med 
tryffelpesto, svartkål, svamp, långlagrad ost & örter.  
159:- 
 
Beach sallad 
Medelhavsinfluerad sallad med fetaostcreme, lök, oliver, 
semitorkad tomat, färska grönsaker & pasta. Tillval av antingen 
kyckling/prosciutto, pulled salmon eller rökt tofu (veg).  
99:- 
 
 
 
 



Tryffeltortelloni 
Fylld tortelloni, tryffelpesto, svamp, svartkål, långlagrad ost och 
semitorkad tomat. Serveras antingen som den är (veg), eller med 
prosciutto.  
109:-/119:- 
 
Veckans wok 
Fråga personalen vilken wokrätt som serveras idag. I regel en 
nudelwok med olika tillbehör. Serveras antingen med kött, 
fisk/räka eller med vegetariskt protein (veg). 
89:- 
 
Beach Buns 
 
Ångkokta bröd med fyllning, inspirerade av asiatisk streetfood. 
Grönsaker, sesam, picklade grönt, nötter & steam buns. Serveras 
med val av pulled pork, pulled salmon eller rökt tofu.  
 
Pulled pork, srirachamajo & sojadressing 109:- 
Pulled salmon, wasabimajo & sojadressing 109:- 
Rökt tofu, srirachamajo & sojadressing (veg) 109:- 
 
Burgare: 
 
Season Burger 
Fräsch burgare med medelhavsinfluenser. 180g högrevsburgare, 
fetaostcreme, basilikamarinerad lök, semitorkad tomat, prosciutto 
& sallad. Serveras med crashed potatoes. 
139:- 
 
Veggie Season Burger (veg) 
Fräsch burgare med medelhavsinfluenser. 150g 
sojaproteinburgare, fetaostcreme, basilikamarinerad lök, 
semitorkad tomat & sallad. Serveras med crashed potatoes. 
139:- 
 
 
 



Umami Burger 
180g högrevsburgare, fermenterad vitlökscreme, svartkål, svamp & 
långlagrad ost. Serveras med crashed potatoes. 
139:- 
 
Veggie Umami Burger (veg) 
150g sojaproteinburgare, fermenterad vitlökscreme, svartkål, 
svamp och långlagrad ost. Serveras med crashed potatoes.  
139:- 
 
Efterrätt: 
 
Brownie 
Serveras med kakcrunch & glass. 
59:- 
 
Kaktussorbet & mousserande 
Kaktus- och citronsorbet med mousserande vin.  
99:- 
 
Smått & gott 
 
Rotfruktschips  
29:- 
 
Crashed potatoes med långlagrad ost 
39:- 
 
Srirachamajo  
10:- 
 
Wasabimajo 
10:- 
 
Fermenterad vitlökscreme 
19:- 
 
 



Fetaostcreme  
19:- 
 
 
Sojadressing 
10:- 
 
 


