
STREET FOOD MENY  
 

KÖK 1 

 

Mini surdegspizza bianco med löjrom, västerbottensost, gräslök och dill. 

Mini surdegspizza med grillad sparris och hollandaise. (vegetarisk ev. vegansk) 

Mini surdegspizza med tomat, mozzarella, Serranoskinka och pesto. 

Mini surdegspizza med tomat, mozzarella, fefferoni och gul lök. 

Mini surdegspizza med tomat, mozzarella, svartpepparsalami och friterad schalottenlök. 

Kooperativets kebabpizza - Tomat, mozzarella, kebab på nötkött, sallad, gurka, fefferoni och 

kebabsås. 

Lindholmens surdegspizza bianco med mozzarella, getost, mögelost, päron, honung och rostade 

valnötter. (Vegetarisk) 

 

KÖK 2  

 

Mongolian BBQ beef med jasminris. 

Tandoorikycklingspett serveras med naanbröd, yoghurt och dhalgryta. 

Tandoorimarinerad blomkål serveras med naanbröd, yoghurt och dhalgryta. 

Panangcurry, röd currywok med kyckling serveras med jasminris. 

Tikka Masala med kyckling serveras med gurkraita, naanbröd & jasminris. 

Massaman curry - med kyckling, sötpotatis, morot & bambuskott, serveras med jasminris samt 

hackade jordnötter & koriander. (veganskt alternativ med tofu) 

Crispy pork – Fläsksida med hoisinsås & variation på kål serveras med jasminris & koriander. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

KÖK 3  

 

Fish & chips med fransk tartarsås, maltvinäger och citron. 

Fisktacos med asiatisk kålsallad, picklad gurka och garimajonnäs. 

Friterad soft shell krabba serveras med asiatisk kål, citrussallad & nam jim dressing. 

Pokebowl på lax eller tonfisk. 

Friterade räkor serveras med sötsursås, jasminris & wokade grönsaker. 

Langos med räkor, rom, gräslök, rödlök & gräddfil. 

Langos med långrom, gräslök, rödlök & gräddfil. 

Tempurafriterade grönsaker med jasminris, syrlig kålsallad, rostade cashew & srirachadipp. 

 

KÖK 4 

 

Sliders på högrev med cheddar, karamelliserad lök, tomat, picklad gurka och tryffelmajonnäs 

serveras med pommes. 

Sliders på halloumi, karamelliserad lök och tryffelmajonnäs serveras med pommes. (vegetarisk) 

Steam buns med nattbakad fläsksida, asiatisk kålsallad, picklad gurka och srirachamajonnäs. 

Gyros i bröd. 

Bookmaker, flankstek, pepparrotsdressing, semitorkade tomater, romansallad, picklad rödlök. 

´Cevapcici med lepinjabröd, hackad lök, ajvar, kajmak, pommes frites. 

Quesadilla med pulled pork, paprika, champinjoner, lök & ost serveras med pico de gallo och 

gräddfil. 

 

 

Välj 1 rätt från varje kök 395 kr. ex. moms 


