Way Out West 2022

HAMBURGARE
❖

SOJA BURGER Tallrik

Soja Burgare i briochebröd med cheddar och BBQ sås, sallad, Picklad rödlök serveras med pommes och tomat &
olivspet
INGREDIENSER:
Sojaburgare (Sojaprotein, vatten, solrosolja, stärkelse, ÄGGVITEPULVER, arom, äppleextrakt, socker, salt, kryddor (muskot,
vitlök) och akaciagummi). Hamburgare bröd (VETEMJÖL, vatten, invertsocker, rapsolja, jäst, salt, vegetabiliskt
emulgeringsmedel, maltmjöl av VETE, mjölbehandlingsmedel. Kan innehålla spår av sesamfrö. 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)

❖

HALLOUMI BURGARE Tallrik

Grillad halloumi i briochebröd med pommes, sallad, Picklad rödlök, guacamole och tomat & olivspett
INGREDIENSER:
Halloumi (fetthalt, pastöriserad ko-, får-, get-mjölk, salt, vegetabilisk löpe, mynta), Hamburgare bröd (VETEMJÖL, vatten,
invertsocker, rapsolja, jäst, salt, vegetabiliskt emulgeringsmedel, maltmjöl av VETE, mjölbehandlingsmedel. Kan innehålla spår
av sesamfrö. Guacamole ((Vatten, lök, tomat, solrosolja, paprika, modifierad stärkelse (tapioka), vassleprotein, salt, avokado,
socker, jalapeno, vitlök, syra, surhetsreglerande medel, arom (bl.a avokado, lime), jästextrakt, kryddor, maltodextroin,
förtjockningsmedel, antioxidationsmedel, emulgeringsmedel, färgämne). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit).

Hamburgare kan även serveras med glutenfritt bröd

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).

❖

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).

Thai Mat
❖

Thaigryta med Quorn och ris

Rödcurry, säsong grönsaker, kokosmjölk, kryddor
INGREDIENSER:
Sås (Kokosmjölk, grönsaker (brytsockerärter, zucchini, kronärtskockor, tomater,paprika och solrosolja), röd currypasta (röda
chilifrukter, citrongräs, vitlök, limeblad, koriander och kummin), grönsaksfond (vatten, salt, smakförstärkare, jästextrakt, socker,
grönsak och kryddextrakt, salleri, citronsyra, karamelliserat socker)), tomatpuré , citrongräs och limeblad).
Quorn (Mycoprotein (svampprotein), Äggvita från frigående Höns, aromer, stabiliseringsmedel (kalciumklorid och
kalciumacetat).

Falafel
❖

Falafeltallrik

Falafel med pommes, inlagd rödkål, sallad, cocktailtomater, Picklad rödlök, peperoni, chili- eller vitlök sås
INGREDIENSER:
falafel (Kikärtor - Lök - Potatisstärkelse - Persilja - Dill - Vitlök - Salt - Spiskummin - Koriander - Svart peppar - Bakpulver Rapsolja). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit).

❖

Falafel med bröd

Falafel i tortillabröd serveras med inlagd rödkål, sallad, cocktailtomater, Picklad rödlök, peperoni, chili- eller vitlök
sås
INGREDIENSER:
falafel (Kikärtor - Lök - Potatisstärkelse - Persilja - Dill - Vitlök - Salt - Spiskummin - Koriander - Svart peppar - Bakpulver Rapsolja). Picklad rödlök (rödlök, vatten, socker, ättiksprit).
Tortillabröd (Vetemjöl, vatten, rapsolja, fuktighetsbevarande medel, salt, emulgeringsmedel, konserveringsmedel, vetegluten,
bakpulver, syre(citronsyra), förtjockningsmedel.
rödkål (rödkål, salt, chili, vatten, socker, ättika)

Falafel kan även serveras med glutenfritt bröd

