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HAMBURGARE 

 
• BBQ THUNDER BURGER Tallrik            

Pease Burgare i briochebröd med cheddar och BBQ sås, sallad, Picklad rödlök serveras med pommes 

och tomat & olivspet 

INGREDIENSER: 

Pease burger (Mykoprotein (svampprotein), strukturerat, veteprotein (vetemjöl; färgämne: sockerkulör; majsstärkelse). 

Briochebröd (vetemjöl, vatten, socker, rapsolja, smörpulver(mjölk), gluten(vete), jäst, äggpulver, salt, arom, emulgeringsmedel, 

skummjölpulver, vasslepulver(mjölk), färgämne, mjölkbehandlingsmedel, vegetabiliskt protein (potatis, ärt), solrosolja, dextros, 

maltodextrin, majsstärkelse). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit). BBQ sås (Socker, vatten, tomatpuré, 

farinsocker, ättika, hickory rökarom , salt, vitlök, färgämne, SENAPSFRÖ, chilipeppar, spiskummin, syra (citronsyra), lök, 

gurkmeja, paprika, örter, maltodextrin, arom) 

                                     

• ROLLIN´HALLOUMI BURGER Tallrik                                                                              

Grillad halloumi i briochebröd med pommes, sallad, Picklad rödlök, avokado och tomat & olivspett  

INGREDIENSER: 

Halloumi (fetthalt, pastöriserad ko-, får-, get-mjölk, salt, vegetabilisk löpe, mynta), Briochebröd (vetemjöl, vatten, socker, 

rapsolja, smörpulver(mjölk), gluten(vete), jäst, äggpulver, salt, arom, emulgeringsmedel, skummjölpulver, vasslepulver(mjölk), 

färgämne, mjölkbehandlingsmedel, vegetabiliskt protein (potatis, ärt), solrosolja, dextros, maltodextrin, majsstärkelse). 

Avokado (avokado, antioxidationsmedel (askorbinsyra, citronsyra) och salt). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, 

ättiksprit). 

 

Kebab & Stuff 

 
• Kebabtallrik 

Pulledpease med pommes, Picklad rödlök, peperonin, inlagd röd kål, sallad och tomat, pepperoni 

INGREDIENSER: 

Pulledpease (Vatten, ärtprotein, VETEGLUTEN, HAVREMJÖL, ärtfiberrapsolja, tomatpuré, äppelcidervinägersalt, 

kryddor chili, lök, vitlökspuré, rosmarinextrakt, vitlökspulver). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit). inlagd 

rödkål (rödkål, salt, chili, vatten, socker, ättika)  



 

• Kebab med bröd 

Pulledpease i Libabröd, Picklad rödlök, peperonin, inlagd röd kål, sallad och tomat 

INGREDIENSER: 

Pulledpease (Vatten, ärtprotein, VETEGLUTEN, HAVREMJÖL, ärtfiberrapsolja, tomatpuré, äppelcidervinägersalt, 

kryddor chili, lök, vitlökspuré, rosmarinextrakt, vitlökspulver). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit). Libabröd 

(Vatten, VETEMJÖL, socker, torrjäst, salt). rödkål (rödkål, salt, chili, vatten, socker, ättika)   

Langos 

 

•  NATURELL 

Vitlökssmör, gräddfil, rivenost och rödlök 

INGREDIENSER: 

Deg (jäst, vatten, salt, vetemjöl, mjöl). Vitlökssmör (vitlök, smör, salt) 

 

• VEGAN 

Vitlökssmör, vegan ost, rödlök och tång Caviar, iMAT FRAICHE OATLY 

INGREDIENSER: 

Fraiche Oatly Syrad havrebas (vatten, havre, syrningskultur), rapsolja, fullhärdad kokos- och rapsolja, 

potatisstärkelse, stabiliseringsmedel, syra (äpplesyra, mjölksyra), kalciumkarbonat, kalciumfosfat. 

Vegan ost (vatten, kokosolja, stärkelse, modifierad stärkelse*, havssalt, aromer, konserveringsmedel: sorbinsyra, 

färgämne: betakaroten, vitamin B12. *innehåller inga GMO). Tång Caviar (Havstångextrakt, vatten, salt, kryddor 

(extrakt av cayenne, peppar, gurkmeja, lagerblad, purjolök), aromer (dill, dragon), surhetsreglerande medel, 

stabiliseringsmedel, konserveringsmedel och färgämne). 

 

• Svart Tång Caviar 

Vitlökssmör, gräddfil, rivenost, rödlök och tångcaviar 

INGREDIENSER: 

Deg (jäst, vatten, salt, vetemjöl, mjöl). Vitlökssmör (vitlök, smör, salt), Tång Caviar (Havstångextrakt, vatten, salt, 

kryddor (extrakt av cayenne, peppar, gurkmeja, lagerblad, purjolök), aromer (dill, dragon), surhetsreglerande 

medel, stabiliseringsmedel, konserveringsmedel och färgämne). 

 

Falafel 

 

• Bif falafeltallrik  

Falafel med pommes, inlagd rödkål, sallad, cocktailtomater, Picklad rödlök, peperoni, chili- eller vitlök sås 

INGREDIENSER: 

falafel (Kokta kikärter, lök, koriander, rapsolja, persilja, vitlök, salt, spiskummin, persilja, bockhornsklöver, 

Kardemumma, cayennepeppar). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit).  

 

 



• Bif falafel med bröd  

Falafel i Libabröd serveras med inlagd rödkål, sallad, cocktailtomater, Picklad rödlök, peperoni, chili- eller 

vitlök sås 

INGREDIENSER:     

falafel (Kokta kikärter, lök, koriander, rapsolja, persilja, vitlök, salt, spiskummin, persilja, bockhornsklöver, 

Kardemumma, cayennepeppar). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit). Libabröd (Vatten, VETEMJÖL, 

socker, torrjäst, salt). rödkål (rödkål, salt, chili, vatten, socker, ättika)   

 

Thai Mat 

 
• Vegetarisk Thaigryta med Quorn och ris 

Rödcurry, säsong grönsaker, kokosmjölk, Eko kryddor  

INGREDIENSER: 

Sås (Kokosmjölk, wok grönsaker (vitkål, morot, paprika grön och röd, purjolök och broccoli), ingefära, Aroy-d röd 

currypasta (Röd chili, vitlök, citrongräs, schalottenlök, salt, galanga, kafirlimeskal, kryddor: korianderfrön, 

kumminpulver), Knorr grönsaksbuljongeko (salt, maltodestrin, jästextrakt, vegetabiliskt fett, potatisstärkelse, socker, 

grönsaker (lök, morrot), örter och kryddor (bla persilja)), tomatpuré (tomatpuré, salt), citrongräs, limeblad, 

galangarot. Quorn (Mykoprotein, rehydrerad ÄGGVITA från frigående höns, aromer, stabiliseringsmedel: 

kalciumklorid och kalciumacetat; glutenfritt rostat kornmaltextrakt.) 

• Vårrulletallrik med ris   

2st vegetariska vårrullar serveras med ris, koriander och teriyakisås 

INGREDIENSER: 

Vårrulle (Vitkål, vatten, vetemjöl, morötter, fullkornsrismjöl, rapsolja, röd paprika, lök, purjolök, majsstärkelse, salt, 

potatisflingor, socker, äggpulver, äggvitepulver, kryddor, bakpulver (natriumvätekarbonat), druvsaftkoncentrat). 

Teriyakisås (socker, vatten, sojasås (vatten, vete, sojabönor), ättika, modifierad majsstärkelse, salt, färgämne). 

FINDUS 

 
• Mexican Explosion  

Tortillia fylld med veggifärs, salsa, riven ost, sallad och avokado 

INGREDIENSER: 

Veggifärs (sojaprotein, solrosolja, lökpulver, kryddor (bl.a. muskot, cayennepeppar och vitlök), arom, äppelextrakt). 

Tortillabröd (Vetemjöl, vatten, rapsolja, fuktighetsbevarande medel, salt, emulgeringsmedel, konserveringsmedel, 

vetegluten, bakpulver, syre(citronsyra), förtjockningsmedel). Avokado (avokado, antioxidationsmedel 

(askorbinsyra, citronsyra) och salt). Salsa (Tomat (krossad tomat, tomatpuré), lök, grön chili, salt, majsstärkelse, 

kryddor och örter (chilipeppar, vitlök, spiskummin, cayennepeppar, koriander, oregano), jalapeño, paprika, ättika, 

limejuice). 

 

 



 

• Texas BBQ          

BBQ cheese pease burger med BBQ sås, Picklad rödlök i briochebröd serveras med mixed fries 

och tomat & olivspett 

INGREDIENSER: 

Pease burger (Mykoprotein (svampprotein), strukturerat, veteprotein (vetemjöl; färgämne: sockerkulör; 

majsstärkelse). Briochebröd (vetemjöl, vatten, socker, rapsolja, smörpulver(mjölk), gluten(vete), jäst, äggpulver, 

salt, arom, emulgeringsmedel, skummjölpulver, vasslepulver(mjölk), färgämne, mjölkbehandlingsmedel, 

vegetabiliskt protein (potatis, ärt), solrosolja, dextros, maltodextrin, majsstärkelse). Picklad rödlök (rödlök, vatten, 

socker, ättiksprit). BBQ sås (Socker, vatten, tomatpuré, farinsocker, ättika, hickory rökarom, salt, vitlök, färgämne, 

SENAPSFRÖ, chilipeppar, spiskummin, syra (citronsyra), lök, gurkmeja, paprika, örter, maltodextrin, arom) 

• London Calling 

Qourn ementaler Schnitze & pommes 

INGREDIENSER: 

Qourn ementaler Schnitze: 

(Mykoprotein (svamprotein), ostsås (ost (MJÖLK), potatisstärkelse), mjukost (MJÖLK), vatten), 

berikat VETEMJÖL (vetemjöl, mineraler: kalcium, järn, vitaminer: niacin och tiamin), vatten, vegetabiliska oljor 

(solros- och rapsolja), rehydrerad ÄGGVITA ifrån frigående höns, vetestärkelse, mjölkproteiner, naturlig arom, 

vetesemolingryn, salt, stabiliseringsmedel: kalciumklorid, kalciumacetat: jäst, förtjockningsmedel: pektin, bakpulver: 

ammoniumbikarbonat 

• From India with love 

Tikka masala med Qourn och ekologiskt ris ” Glutenfri ” 

INGREDIENSER: 

Tikka Masala (Rapsolja, vatten, malda kryddor [gurkmeja, paprika, koriander, spiskummin, kryddor], koncentrerad 

tomatpuré, socker, salt, torkad lök, torkad kokos, ingefärspuré, majsstärkelse, vitlökspuré, surhetsreglerande medel 

(ättiksyra, mjölksyra), koncentrerad citronjuice, torkad koriander, paprikaextrakt, senapspulver). 

Qourn (Mykoprotein, rehydrerad ÄGGVITA från frigående höns, aromer, stabiliseringsmedel: kalciumklorid och 

kalciumacetat; glutenfritt rostat kornmaltextrakt.) 

 
• Mixed fries 

Sötpotatis & potatis med pickles, majonnäs & citrondipp 

 
 

 

 
 
 


