Vi är så glada att ni vill komma och äta hos oss. För att vi, team OGBG ska kunna ge er den
bästa upplevelsen önskar vi att ni väljer en av nedanstående menyer.
Väljer ni meny 1 vill vi även att ni väljer huvudrätt.
Vid er matbeställning tar vi även tacksamt emot information om eventuella allergier.

Meny 1.OGBGs stora meny 475kr / person
Sharingförrätter till hela sällskapet
OGBG råbiff med kimchi ,cashewnötter och gravat ägg
Havskräfts-stjärtar med tom-yam smör
Edamamebönor
Soft bun fylld med sojastekt svamp från Östragärde gård

OGBG beef tartar with kimchi cashew nuts and cured egg
Langustine tails with tom-yam butter
Edamame beans
Soft-bun with soy mushrooms from Östragärde gård

Välj din huvudrätt/ Choose your main course
Grillad flankstek med asiatisk chimichurri och friterad potatis
Grilled flank steak with asian chimichurri and deepfried potatoes

eller/or
Sotad röding med kokosris, citrongräs lime och sangchae
Blackened char with coconut rice, lemongrass, lime and sangchae

eller/or
Vegetarisk bowl med svamp, rökt tofu gyoza och alger
Vegetarian bowl with mushroom, smoked tofu gyoza and algea

Dessert
OGBG:s créme brûlée med citrongräs och limeblad
OGBG:s créme brûlée with lemongrass and lime leaf

Meny 2. 3-rätters 395kr / person
Soft bun
Soft bun fylld med sojastekt svamp från Östragärde gård
Soft-bun with soy mushrooms from Östragärde gård

Bowl
Bang bang kyckling med vetenudlar 64° ägg och kombubuljong
Bang bang chicken with wheatnudlesr 64° egg and kombubroth

eller/or
Vegetarisk bowl med svamp, rökt tofu gyoza och alger
Vegetarian bowl with mushroom, smoked tofu gyoza and algea

Dessert
OGBG:s créme brûlée med citrongräs och limeblad
OGBG:s créme brûlée with lemongrass and lime leaf

Meny 3. Softbun Mania 265kr
Edamamebönor
Tre softbuns / person serveras som sharing.
Sojastekt svamp från Östragärde gård, Vildand från Game club west och Friterad fläsksida
från utomhusgris med OGBG:s kimchi, yuzumajonnäs, olika såser och toppings.
En lättare middag med avslappnad servering för er som vill ha ett mellanting mellan en
afterwork och en middag
Edamamebeans,
Three softbuns served as sharing
Soy mushrooms from Östragärde gård, Wild duck from Game club west and deepfried porkbelly seved
with OGBGs kimchi, yuzomayo, different sauces and toppings
This is a relaxed dinner something between a dinner and an after work.
Alla priser är presenterade inklusive moms
All prices includes VAT

