mini ramen

mini bento
84

nudlar i buljong, med grillat kycklingbröst
eller friterad tofu och säsongens grönsaker
| gluten I sojasås I ägg I senap I sesamfrön

2 pankofriterad kyckling, grillad kyckling,
grillad lax eller friterad tofu?

chicken
yasai (v)

3 nudlar eller ris?

79 kr
75 kr

i alla bentoboxar ingår en sallad med
äpple, morot, lime och dressing, samt
edamamebönor och yakitorisås
I gluten I soja I ägg I fisk I sesamfrön I senap

mini yaki soba

create your own favourite dish:
1 milk, freshly squeezed apple or orange juice?
2 pankofried chicken, grilled chicken, grilled salmon
or fried tofu?

wokade sobanudlar med kyckling eller friterad tofu,
ägg, majs, sockerärtor, paprika och amaisås
| gluten I ägg I sesamfrön I soja I senap

3 noodles or rice?

teppan-fried soba noodles with chicken or fried tofu,
egg, sweetcorn, mangetout, peppers and amai sauce
I wheat I eggs I sesameseeds I soy sauce I mustard

85
86

chicken
yasai (v)

all bentoboxes includes a salad with apple,
carrot, lime and wagamama house dressing,
edamame and yakitori sauce
I wheat I soy sauce I eggs I fish I sesameseeds I mustard

79 kr
75 kr

mini cha han

efterrätt - dessert
19

stekt ris med kyckling eller friterad tofu, ägg,
majs, morot, sockerärtor och amaisås
I ägg I soja I senap

chicken
yasai (v)

glass / ice cream (v)

29 kr

en kula vaniljglass med choklad-,
kola- eller passionfruktssås
I laktos I ägg

stir-fried white rice with chicken or fried tofu, egg,
sweetcorn, carrot, mangetout and amai sauce
I eggs I soy sauce I mustard

80
81

89 kr

skapa din egen favoriträtt:
1 mjölk, färskpressad äppel- eller apelsinjuice?

noodles in a soup topped with grilled chicken
breast or fried tofu and seasonal greens
I wheat I soy sauce I eggs I mustard I sesameseeds

82
83

mini bento box

69 kr
65 kr

dryck - drinks

one scoop of vanilla ice cream with chocolate
sauce, toffee sauce or passion fruit sauce
I lactose I eggs

(V) vegetariska rätter
dishes suitable for vegetarians

9

mini juice

29 kr

10

mjölk / milk

15 kr

912 cococino

ingår/free

varm skummad mjölk med eller utan
chokladpuder på toppen
warm frothed whole milk with an optional
sprinkling of chocolate powder

kost- och allergiinfo

vänligen observera

allergies and intolerances

please note

om du är allergisk, intolerant eller
överkänslig mot någon typ av livsmedel,
informera alltid vår serveringspersonalen vid
ankomst till restaurangen så kan de föreslå
de bästa rätterna för dig

våra rätter tillagas i områden där det finns
ingredienser som innehåller allergener och
kan därför inte garantera dig att rätterna är
100% fria från dessa ingredienser.

if you have a food allergy, intolerance
or sensitivity please let your server know
before you order your food. they will be able
to suggest the best dishes for you

our dishes are prepared in areas where
allergenic ingredients are present so we
cannot guarantee that our dishes are 100%
free of these ingredients

även fast vi är noga med att ta bort alla ben
från våra rätter, finns det en liten risk att små
ben kan finnas kvar

whilst we take care to remove any small
bones or shells from our dishes, there is
a small chance that some may remain

