Är ni en mindre grupp så finns dessa härliga menyer att välja mellan. Menyerna kan väljas
individuellt per person för grupper upptill 20 personer. Grupper från 8 personer och uppåt
önskar vi en förbeställning på så er upplevelse blir exakt så fantastisk som ni förtjänar.

DET BÄSTA VI VET
Här är det vi som bestämmer (det mesta i alla fall). Prova våra absoluta favoriter, som tar dig på en
spännande resa genom Asien. Väljer du denna meny så ger det dig chansen att smaka alla våra
favoriter! Och vet du vad det bästa är? Du väljer själv om du vill ha vår magiska torsk eller enormt
smakrika svenska biff.
-

-

Heta Snacks - Edamamebönor, Krispiga sesamchips & chili popcorn
Jianbing (kinesisk crepe) med Shiitake från Östragärde med miso, ost och tryffelsalt
Bläckfisk med koreansk pickles & mandel
Hapjeong Chili Cha Cha ostkroketter
Helrostad blomkål med chilismör och rostade alger
OGBG’s Crème brûlée med limeblad och citrongräs

Välj i förväg om du vill komplettera din meny med:
- Grillad svensk biff eller Sotad torsk
395 kr / person

KLIMATSMARTA MENYN
Nu är det vi som bestämmer allt. Klimatet är på riktigt viktigt för oss på OGBG och vi tar därför många
aktiva val varje dag för en ljusare framtid. Vill du hjälpa oss? Då är helt klart den Klimatsmarta menyn
något för dig. Här får du smaka på alla våra sköna gröna alternativ.

-

Heta Snacks - Edamamebönor, Krispiga sesamchips & chili popcorn
Jianbing (kinesisk crepe) med Shiitake från Östragärde med miso, ost och tryffelsalt
Hapjeong Chilli Cha Cha ostkroketter
Låt kossorna leva - Vegetarisk råbiff, med puffat bovete, belugalinser & cashew
Helrostad blomkål med chilismör och rostade alger
Softbun med svamp, jordnötter och chilimayo
OGBG’s Crème brûlée med limeblad och citrongräs
395 kr / person
Alla priser är inkl. moms.

