MENY
Hela världen i en skål
Hett, milt, syrligt, salt, sött. Tråkigt blir det aldrig.
Världen är full av spännande mat och nya intryck.

BUILD YOUR OWN BOWL

Du väljer! Kombinera din egen måltid i några enkla steg.

SIGNATURE HOT BOWL

Svårt att välja? Välj ur menyn av färdiga skålar med ett protein som även går att få växtbaserat.

SIGNATURE POKE BOWL

Hawaiis stolthet i färdiga kombinationer med råmarinerad fisk på ris eller sallad med utvalda tillbehör.

BUILD YOUR OWN BOWL

Du väljer! Smaken är olika. Därför har vi gjort det enkelt för dig att bygga din egen skål. Re:bel
style!

VÄLJ EN BAS:

Japanskt ris, röd quinoa, udonnudlar eller salladsmix

VÄLJ ETT PROTEIN:
Grillad kyckling.
98:Kikärtsbollar. 98:Friterad tofu. 98:Rödbrässerad fläsksida.
Veggie-spett. 104:-

105:-

FYLL UPP DIN SKÅL MED OLIKA SMAKER:

En valfri tillagad grönsak. En valfri sås. En valfri topping. Valfritt strössel

EXTRAS
ÖRTGLACERAT BRÖD
Krispigt orientaliskt bröd med havssalt, sesamfrön, örtkryddor & olivolja 20
EDAMAMEBÖNOR
Ångkokta hela edamamebönor med skal i togarashisalt 55/85
MJUKKOKT ÄGG 64°C
Serveras med sichuanpeppar & flingsalt 15
LIBANESISKT MJUKT TUNNBRÖD
Ljummet tunnbröd med rödbetshummus 35

SIGNATURE POKE BOWLS
Hawaiis stolthet. Poke bowls har en grund av marinerad fisk, ris och fräscha grönsaker. Helt fantastiskt gott!
SPICY TUNA
Tonfisk, togarashimayo, japanskt ris, avokadomix, inlagda grönsaker,
mangomayo & sjögräschips 138
CLASSIC
Tonfisk, lax eller rökt tofu*, japanskt ris, sallad, avokadomix, inlagda grönsaker,
srirachamayo, sjögräschips & sesam-chili-vitlök 125
*vegetarisk
SIZZLING SALMON
Eldad srirachaglaserad lax, japanskt ris, sallad, avokadomix,
inlagda grönsaker, sjögräschips & srirachamayo 148
SHRIMPCHI
Handskalade räkor, japanskt ris, örtsallad, avokadomix, kimchi, wasabi,
rökt svart mayo & sjögräschips 140

SIGNATURE HOT BOWLS
Generösa skålar i smakrika kombinationer. Till samtliga rätter kan du välja mellan kött eller växtbaserade proteiner. Mums!
QUINOA & GREENS
Grillad kyckling eller kikärtsbollar*, röd quinoa, indisk blomkål, sesamyoghurt, svarvade rotfrukter,
mjukt libanesiskt bröd, labneh & zaatar 130
POWER BOWL
Grillad kyckling eller friterad tofu*, japanskt ris, rostad majs, jordnötssås, örtsallad, mangomayo,
örtglacerat bröd & jordnötter 125
SPICY NOODLES
Rödbrässerat fläsk eller veggie-spett*, udon nudlar, mjukkokt ägg, kryddiga bönor, inlagda grönsaker, kimchi & srirachamayo 145
HOT & SMOKEY
Grillad kyckling eller rökt tofu*, röd quinoa, pico de gallo, rostad pumpa,
rökt svart mayo, avokadomix & rostade hasselnötter 135
*vegetarisk

