BERNS ASIATISKA
BRUNCH BUFFÉT 395 SEK

SUSHI
Sushikockens urval av nigiri, maki och sashimi
California roll - Kräftdjur, ägg, fisk, sesam
Haricots verts roll - Soja, sesam
Shake roll new style - Fisk, laktos, sesam

DUMPLING

DESSERT

Nöt dumpling - Gluten, soja, sesam

Crème brulée

Räk dumpling - Gluten, kräftdjur, fisk, soja, selleri, sesam

- Mjölkprotein, ägg

Grönsaks dumpling - Gluten, sesam, soja
Friterad kyckling dumplings - Gluten, sesam, soja

Petit choux, vit miso- och vaniljmousse
- Gluten, laktos, ägg, soja

GRYTA / SOPPA

Calamansitryffel
- Laktos, sojalecitin

Laxnigiri - Fisk
Laxnigiri chilimajonnäs - Fisk, ägg, soja, sesam
Sashimi lax, Tonfisk - Fisk, soja
Sashimi kammussla - Blötdjur

Misosoppa
- Soja

KALLT

Tom ka gai, Thai kokossoppa
med kyckling och koriander
- Kräftdjur, fisk

Calamaressallad, gurkbåtar, vårlök,

Chokladbakelse med espresso, rom och maräng
- Gluten, mjölkprotein, alkohol, ägg, sojalecitin
Hallon- och sudachi cheesecake
- Laktos, sojalecitin

Thai köttbullar i röd curry
- Kräftdjur, fisk

Brownie med grädde
- Mjölkprotein, ägg, sojalecitin

Kokos och tomatcurry, tzay, aubergin, lök
- Soja, gluten

Banankaka, nougatkräm
- Gluten, laktos, nötter, ägg, sojalecitin

VARMT

Mazarinrutor med lemoncurd
- Gluten, mjölkprotein, ägg mandel

Glasnudelsallad, rödchili, purjolök,
morot, chilidressing
- Soja

Pulled beef, soja-ingefäraglace
med togarashi, rostad lök
- Soja, sesam

Budapestabakelse med kokos
- Gluten, mjölkprotein, ägg, sojalecitin

Gurksallad med edamame, salladslök, chili,
wakame, soja & sesamdressing
- Soja, sesam

Dakajang, crispy hot an sweet chicken
med ingefära och jordnötter
- Soja, jordnöt

hackad koriander, chili & limedressing
- Blötdjur
Ceasar newstyle, romansallad,
bonitomajonnäs, krispig fläsksvål
- Fisk, ägg, soja

Tomatsallad, cocktailtomat, gurkbåtar, mynta, chili,
salladslök och korianderdressing

Soja och Sichuan ribs
-Soja

Spenat sallad, babyspenat, morot,
torkad vitlök, vitsoja
– Soja

Fishcakes med sweetchilisås
- Fisk, gluten

Het pickelsallad

Chokladcrisp
- Gluten, laktos, sojalecitin
Chocolate chip cookies med vit choklad och ananas
- Gluten, laktos, sojalecitin

Stir-fry på tofu med Sichuan och grönsaker
- Soja
Grönsakswok med vattenkastanj och champinjoner,
hoisin och chilibeansås - Soja

BERNSBRUNCH.indd 1

2019-08-15 08:33

