Välkommen till Ljunggren!

Vår ambition är att under lunchtid servera mat av högsta kvalité.
Därför vill vi att ni ska vara medvetna om att all vår mat tillagas efter att vi fått er beställning,
detta medför dessvärre några minuters längre väntetid under vår intensivaste
lunchrusning.
Vi önskar en trevlig lunch!

Ta en tidig lunch och få rabatt!
Mellan 11.00 - 11.30 ger vi 20 % rabatt på notan.
Dagens rätt inkl. bröd och kaffe 129 kr

Vissa dagar så kan dagens rätt sälja slut innan stängning.
Har du någon form av allergi så berätta gärna det för oss.
Måndag Rostat kycklingbröst, massaman curry, rostad potatis, grönsaker och rostad lök
Tisdag Bakad lax med spicy teriyaki, japanskt ris, rostad broccoli, morötter och krasse
Onsdag Confiterat anklår, pumpapuré, rostad skogssvamp, jasminris och mandel flan
Torsdag Red pork, rostad potatis, gurk- & korinadersallad, rostade cashewnötter
Fredag Grillat kycklingbröst på glasnudlar med lime, mango, rättika, jordnöt och koriander

Bibimbap – Marinerad, pulled högrev alt. Oumph med japanskt ris, kimchi,
cirkulerat ägg, picklade grönsaker, sesam och gochujang

Dak Gangjeong- Marinerad friterad kycklinglårfilé, chili-& sojaglace med ingefära,
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japanskt ris, rårivet grönt och jordnötter
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Tom Yum - Räkor, champinjoner, dagens grönsaker, koriander och jasminris
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AFFÄRSLUNCH

295

- Fried chicken
- Sushi combo Moriawase
- Dagens Macaron

Smått & Gott

Misosoppa 32
Sjögrässallad 42
Bläckfisksallad 42
Edamamebönor 46
Dagens goda till kaffet 45

SUSHI
Sushi Bowl
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Dagens blandad fisk marinerad i koreansk tomat- & gochujangsås alt. marinerad tofu på
sushiris, säsongens grönsaker, strimlat nori papper och färsk avokado

Moriawase - Kockens val

Mix 9 bitar, Nigiri och Makimono
Combo Moriawase
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Nigiri efter eget val

23/st

Norimaki – 10 bitar
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Spicy Tuna – Tempurarulle - Tonfisk, gräslök, gurka och chilimajonnäs
Spicy Veggie – Tempurarulle - Säsongens grönsaker, gräslök, gurka och chilimajonnäs
Gaijin Maki - Rulle med gurka, avokado, gräslök toppas med eldad lax och misoglaze

Sashimi

12 Bitar - Kockens val

Dryck

Ett Glas Lunchvin 65
Ett Glas Lunchbubbel 70
En Flaska Lunchöl, Mellerud 50
Loka eller Läsk 36
Simply Cola, EKO 49
Vår Egen Färskpressade Juice 48
Alkoholfri Öl (Easy Rider / Mellerud Pilsner) 49
Sleepy Bulldog Summer Ale Fatöl 79
Krusovice Starköl Fatöl 76
Heiniken, Starköl Fatöl 64
Sapporo, Starköl Flasköl 74
Crabbies Ginger Beer 74
La Chouette, Torr Äppelcider 74
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