
SERVERAS VECKANS ALLA DAGAR
Det ingår sallad, räkchips, vatten, kaffe och te 
till alla luncher

PANEANG CURRY CHICKEN
Panaeng - en mustig jordnötsbaserad curry 
med haricotsverts och kaffir limeblad i krämig 
kokosmjölk. Serveras med ris 

BAMBOO BEEF 
En svensk-kinesisk fusion wokad biff med 
asiatiskt woksås, lök, purjolök och bambu-
skott. Serveras med ris och chiliolja

SWEET & SOUR CHICKEN
Lätt friterad kyckling wokat med sötsursås, 
ananas och grönsaker. Serveras med ris

THAI FRIED RICE RÄKOR  
Thai-style stekt ris med räkor, ägg och grön-
saker. Toppad med salladslök. Servera med 
fisksås Chili

BAMI GORENG – INDONESIAN FRIED 
NOODLES CHICKEN 
Autentisk Indonesisk street-style stekt 
äggnudlar med kyckling, ägg, curry och 
sambal olek. Toppad med rostad lök och 
böngroddar

Veckans lunch för 125kr, varje vardag kl 11-14 på Kitchen Floors alla fyra 
restauranger. Välkommen att besöka oss eller beställa take away online. 

På kitchenfloor.se hittar du aktuella öppettider och menyer. 

SERVERAS VECKANS ALLA DAGAR
CAESARSALLAD 
med kyckling, bacon & parmesan

PULLED PORK
 i brioche med coleslaw & pommes

FISH N CHIPS
på torskfilé med vår egna remoulad

GRILLAD LAX
med dill&limesås, kokt potatis, stenbitsrom, 
sotad citron

SERVERAS VECKANS ALLA DAGAR
PASTA CARBONARA
bacon, grädde, lök, svartpeppar, grana 
padano

PASTA BOLOGNESE
långkokt nötfärs med rödvin. toppas med 
grana padano

ARRABIATA
mustig tomatsås med chili som toppas 
med burrata

POLLO
kycklingfilé med grönsaker i krämig sås

ALFREDO
italiensk kokt skinka, vitlök, basilika i 
krämig sås

CARNE
ryggbiff, svamp, lök, timjan i krämig sås

SCAMPI
stora räkor, vitlök, vitt vin, gräddde, persilja, 
grana padano

AGLIO AL OLIO
olivolja, vitlök, chili, persilja, grana padano

FUNGHI
svamp och lök i krämig sås

PESTO
klassisk pesto på basilika

FREDAG
PIZZA SALAME
italiensk salami, ruccola, grana padano
som toppas med parmesan

SERVERAS VECKANS ALLA DAGAR
Misosoppa, Vatten, Kaffe och Te ingår.  

POKÉ BOWL
Bas: Sushiris, mixsallad, gurka, morot, avo-
kado, rödkål, mango, wakametoppad med 
salladslök, furikake och sriracha chili mayo.

MÅNADENS BOWL MAJ   135KR
VOLCANO TUNA & SALMON
Rå tonfisk, lax marinerad med ponzu citrus-
soja, sesamolja, sriracha chilisås, crabb-
sticks-röra chilimajo och unagi sås dressing, 
rostad lök, masago

LUNCH 125KR

THE SPICY FRIED SALMON (HOT)
Friterad lax, chilipulver shichimi togarashi 
(japanskt chilipulver), chilimayo

THE HAWAIIAN SHRIMP
Msc handskalade räkor, cashew, chili, korian-
der, lime, rostad lök, limeaioli

THE CRUNCHY CHICKEN (BEST SELLING)
Friterad kyckling, husets kimchisallad, sriracha 
chilimayo

THE SOUL BEEF
Entrecôte med yakinikumarinad, husets 
kimchisallad, rostad lök, chilimayo
 
THE ZEN TOFU DELIGHT (VEGAN)
Krispig teriyaki marinerad tofu, rostad lök, 
vegansk sriracha chilimayo

FRITERADE GYOZA-DUMPLINGS
Serveras med side salad,  jordnötsdressing
& gyoza dipsås

KYCKLING DUMPLINGS  
VEGETABLE DUMPLINGS 

Vecka 20


