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

RED CURRY CHICKEN
Kyckling i red curry med bambusskot, ba-
bymajs, kaffir limeblad och söt thaibasilika i 
krämig kokosmjölk. Severas med ris

SZECHUAN BEEF
Wokad biff med chili, sichuanpepper,vitlök, 
ingefära och grönsaker. Serveras med ris

CASHEW CHICKEN / * TOFU (VEGAN)
Lätt Friterad kyckling wokat med cashewnöt-
ter och grönsaker. Serveras med ris

CHINESE CHICKEN EGG FRIED RICE
Autentisk kinesisk Street- style stekt ris med 
kyckling, ägg och grönsaker. Toppad med 
salladlök & serveras med Chili oilja

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. 

MÅNDAG
Grillad karré med BBQ-glaze, brynt potatis, 
bearnaisesås, karamelliserade morötter

TISDAG
Wallenbergare, potatispuré, skirat smör, 
lingonsylt, gröna ärtor

ONSDAG
Helgrillad fläskfilé, timjanrostad potatis, 
krämig champinjonsås, stekta morötter

TORSDAG
Kycklingfilé, champinjonsås, potatis, stekta 
grönsaker

FREDAG
Grillad entrecote, rödvinssky, vitlökssmör, 
rostad potatis, vaxbönor

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
Grillad lax, dill&limesås, kokt potatis, stenbits-
rom, 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, wakame, mixsallad, gurka, 
morot, avokado, rödkål, mango, toppad med 
salladslök, furikae och Sriracha chili mayo

SPICY I’A KAI SALMON & TUNA (135KR) 
Ponzu citrus & sojamarinerad, rå lax, rå tonfisk, 
crab sticks-röra, sriracha chili majo & unagi 
sås och rostad lök

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

THE SPICY FRIED SALMON (HOT)
Friterad lax, chilipulver Shichimi Togarashi (ja-
panskt chilipulver) och sriracha chilimayo

THE CRUNCHY CHICKEN (BEST SELLING)
Friterad kyckling, husets kimchisallad och sri-
racha chilimayo

THE SALMON SENSATION (POPULAR)
Ponzu citrus & sojamarinerad rå lax, sriracha 
chilimayo, unagi sås och rostad lök

THE SOUL BEEF
Entrecôte med yakinikumarinad, husets kim-
chisallad, uniagi sås och sriracha chilimayo 

THE ZEN TOFU DELIGHT (VEGAN)
Krispig teriyaki marinerad tofu och vegansk 
sriracha chilimayo

 
FRITERADE GYOZA-DUMPLINGS
Serveras med Side salad med 
jordnötsdressing & gyoza dipsås

KYCKLING DUMPLINGS  
VEGETABLE DUMPLINGS 
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