Vecka 20

Veckans lunch för 115kr, varje vardag kl 11-14 på Kitchen Floors alla fem
restauranger. Välkommen att besöka oss eller beställa take away online.
På kitchenfloor.se hittar du aktuella öppettider och menyer.

SERVERAS VECKANS ALLA DAGAR
Det ingår sallad, räkchips, vatten, kaffe och te
till alla luncher
1. Röd Curry Kyckling
Autentisk Thailändsk röd currygryta med bambuskott, limeblad och thaibasilika. Serveras med ris
2. Bangkok Beef
Wokad biff med färsk chili, vitlök, helig basilika,
bambuskott och haricortsverts. Serveras med ris
3. Sweet & Sour Chicken
Kinesisk style wokad kyckling med Sweet&Sour
sås och grönsaker. Serveras med ris
4. Nasi Goreng Fried Rice
Autentisk Indonesisk Street- style stekt ris med
curry och chili. Toppad med rostad lök och serveras med sambal olek
5. Teriyaki Chicken Noodles
Japansk street style stekt äggnudlar med kyckling, grönsaker och teriyaki sås

MÅNDAG
Youghurt marinerad kyckling med
vitlök&ingefra. Serveras med kikärtor, spenat
& blomkål
TISDAG
Pannbiffar med gräddsås, potatispuré, stekt
lök & lingonsylt
ONSDAG
Baby back ribs med Eld&Vins BBQ-glaze,
örtrostad potatis, aioli
TORSDAG
Mixgrill på karré och grillad ryggbiff, friterad
potatis, chilibearnaise, smörstekta
champinjoner

FREDAG
Grillade fläsk & ananas tacos med pommes &
kålsallad
STÅENDE RÄTTER VARJE DAG
Caesarsallad med kyckling, bacon & parmesan
Pulled pork i brioche med coleslaw & pommes
Fish N Chips på torskfilé med vår egna remoulad
Grilld lax med Dill&limesås

MÅNDAG
Pasta med krämig ostsås, körsbärstomater &
kycklingfilé. Toppas med parmesan & Balsamico
Pizza med mozzarella, bacon, svartpeppar, peccorino

SERVERAS VECKANS ALLA DAGAR
Misosoppa, Kaffe och Te ingår.
POKÉ BOWL
Bas: Sushiris, mixsallad, gurka, morot, avokado, rödkål, mango, toppad med salladlök,
furikae och Sriracha chili mayo.

TISDAG
Porchetta fylld med örter & soltorkade tomater.
Med Pestoslungad pasta & fräsch sallad

1. Crunchy Tempura Shrimp Bowl
- Pankofriterad rakör, surimi mix

Pizza mozzarella, mortadella, pistagekräm, burrata

2. The Crunchy Chicken
- Pankofriterad kyckling, kimchi

ONSDAG
Pasta med färsk chorizo, tomatsås, oliver, lök,
parmesan

3. The Salmon Sensation
- Ponzumarinerad rå lax

Pizza med tomatsås, mozzarella, pulled pork,
BBQ-sås rödlök & vitlökssås
TORSDAG
Spaghetti med färsk salsiccia, svamp, lök, grädde,
parmesan

4. The Soul Beef
- Yakiniku biff, kimchi
5. The Spicy Fried Salmon
- Friterad lax, chili flakes
6. Mexican Buddha Bowl ( Vegen)
- Tex-Mex veggie taco rice bowl

Pizza vesuvio på äkta italiensk kokt skinka
FREDAG
Pasta i krämig sås på 4 ostar. Mozzarella, gorgonzola, parmesan & peccorino

7. The Zen Tofu Delight (Vegan)
- Friterad crispy tofu, Vegan Chili Mayo
		
Alla poké bowl toppas med salladslök, furikake och sås.

Pizza Diavola med stark salami
STÅENDE RÄTTER VARJE DAG
Margherita - tomatsås på San Marzano tomater, Mozzarella Fior di Latte, basilika
Salame - tomatsås på San Marzano tomater, Mozzarella Fior di Latte, basilika, Salami
napoli

FRITERADE DUMPLINGS
8. Kyckling Dumplings med gyoza sås och
side sallad
9. Vegetable Dumplings med gyoza sås och
side salla
med gyoza sås och side sallad

Funghi - tomatsås på San Marzano tomater, Mozzarella Fior di Latte, basilika, färska
champinjoner
PASTA
Bolognese - långkokt högrevsräfs med rödvin
som toppas med parmesan
Carbonara - Bacon, parmesan, grädde, svartpeppar
Pesto - Pesto, parmesan, olivolja

TILL LUNCHEN INGÅR POMMES FRITES
ELLER SIDE SALAD OCH KAFFE.
HAMBURGARE (serveras som dubbel)
OSTBURGARE
Kött, cheddarost, husets majjo, salladsblad &
silverlök
CHILIBURGARE
Kött, cheddarost, färsk chili, chilimajjo,
salladsblad & silverlök.
GREVEN
Kött, cheddarost, bacon, husets majjo,
salladsblad & silverlök
#93 ZIBANEJAD
Kött, cheddarost, lökring, karamelliserad lök,
husets majjo, salladsblad & silverlök
FARSAN
Kött, cheddarost, picklad rödlök, saltgurka,
husets majjo, salladsblad & silverlök
TRYFFELBURGARE
Kött, tryffelost, karamelliserad lök, lökring,
tryffelmajjo, salladsblad & silverlök.
DIRTY BURGER
Kött, cheddarost, bacon, chipotlemajjo, färsk
chili, hackad salladslök, saltad crème fraîche,
salladsblad & silverlök.
DIRTY PLATE
Fries, tärnat kött, bacon, chipotlemajjo, färsk
chili, hackad salladslök, saltad crème fraîche
& cheddarost
KYCKLINGBURGARE
Friterad kycklinglårfilé, rödkål marinerad i syltad ingefära, rädisor, husets majjo,
sesam-sambalsås & salladsblad
HALLOUMIBURGARE (VEG)
Friterad halloumi, rödlök, avokado, grillad
paprika, chipotlemajjo & salladsblad

VEGAN BEYOND-BURGARE
BEYOND-OSTBURGARE (100% VEGAN)
Beyond patty, vegan majjo & ost
BEYOND-CHILIBURGARE (100% VEGAN)
Beyond patty, vegan chilimajjo, ost & färsk
chili
BEYOND-FARSAN (100% VEGAN)
Beyond patty, picklad rödlök, vegan majjo,
ost & saltgurka
DIRTY VEGAN PLATE (100% VEGAN)
Fries, tärnad patty, vegan chilimajjo, ost,
salladslök & färsk chili
SALLAD
KYCKLINGSALLAD
Friterad kycklinglårfilé, salladsmix, rädisor,
rödkål marinerad i syltad ingefära, avokado, rödlök, sojabönor, cocktailtomater, cashewnötter & sesam-sambalsås
HALLOUMISALLAD (VEG)
Friterad halloumi, salladsmix, rädisor, rödkål
marinerad i syltad ingefära, avokado, rödlök,
sojabönor, cocktailtomater, kalamataoliver &
vitlöksdressing

