JUL PÅ BERNS
SERVERAS PÅ BORDET

FRÅN ROTISSERIET

Sushi - fisk

Anka-five spice - selleri

Nigiri, lax & räka - fisk

Fläsksida-Char-Chu - soya

Maki Norimaki, Uramaki & Hosomaki - fisk

Negi-Maki-biff med lök

Sashimi på Hälleflundra och Hiramasa - fisk

Ribs - soya

På beställning

SÅSER

Caviar, grillat bröd, smetana & citron - fisk
Sweet and sour

DET KALLA
Teriyakisill - soya,fisk
Citrongrässill - fisk
Ingefärsströmming - ägg, fisk, senap
Varmrökt lax Hoisin & Sichuanpeppar - soya,fisk
Norigravad lax med citron - fisk
Kimchi - vego
Chili pickels med gurka, rödkål & böngroddar - vego
Tamago med forellrom & gojuangmajonnäs - ägg,fisk
Somtam – papayasallad med koriander - vego

DET VARMA
Wo tip med fläsk, ingefära, vitlök & mynta
– friterad dumpling - ägg,gluten
Nem med svamp & kål
– friterad vårrulle - vego, gluten, soja
Gyoza med kyckling, ingefära, vitlök & bönor
– friterad dumpling - gluten
Gyoza med spenat, vitkål, ingefära, vitlök & bönor
– friterad dumpling - gluten, vego, soya

Soja
Svart vinäger
Chiliolja
Majonnäs - ägg, senap
Gari

DESSERTBUFFÉ
Crème brûlée - mjölkprotein, ägg
Hemkokad fudge - mjölkprotein, sojalecitin
Ingefärskaka med dulce de leche - mjölkprotein, ägg, gluten, laktos
Blåbär- & limecheesecake - mjölkprotein, ägg, gluten, citrus
Chokladkrisp - laktos, sojalecitin, gluten, mjölkprotein
Pepparkaksbrownie - mjölkprotein, ägg, sojalecitin
Kolasnittar med kanel - gluten, mjölkprotein
Saffranspannacotta med
passionsfrukt & vit choklad - laktos, mjölkprotein, sojalecitin, citrus
Misopralin - laktos, mjölkprotein, sojalecitin, baljväxt
Tartlett med calamnsilime & maräng - gluten, mjölkprotein, ägg, citrus
Mjölkchokladpannacotta
med bananmousse - laktos, mjölkprotein, sojalecitin, ägg
Mjukglassmaskin med massor av olika toppings

Wonton med lax & sesam
– friterad dumpling - gluten, sesam, fisk

CANDY CORNER

Brysselkål, bonito flakes - fisk

Fruktklubbor, Gott & Blandat, sura nappar, Dumle,

Vitlöksfrästa haricots verts - vego

chokladlinser, häxvrål, Fazermint, Geisha, Fazer Blå, polkagris,

Köttbullar i röd curry - ägg

Jelly Beans, turkisk peppar, knäck, fruktkola, Ferrari, ischoklad,

Friterad bläckfisk - blötdjur

pepparkakor

Jasminris
Dakgangjeong - soja
Marinerad blomkål - vego, soja

