
De eksotiske
HARISSA – Den vanedannende opdagelse
Spicy tunesisk gryde med tomat, peberfrugt, aubergine, 
kartoffel og grøn kardemomme.     
MARRAKESH – Den drømmende oase
Marokkansk gryde med kikærter, squash og chokolade, 
samt varme krydderier.     
FEIJOADA – Den brasilianske samba 
Brasiliansk gryde med sorte bønner, svampe, porre og røget 
chipotle chili.  
DAL – Den indiske aromagave
Fyldig rød linsegryde med tomat, løg og masser af dybe 
intense krydderier.   
PASANDA – Den bengalske tiger
Sødmefyldt asiatisk rød curry med kokos, græskar, svampe, 
græskarkerner og frisk ingefær.     
CURRY – Som Javas vulkaner
Sydøstasiatisk curry, med rodfrugter, ananas,  ærte-bønne 
plantekød og kokosmælk.     

Middelhavet
CHURRASCO – Det spanske solkys (måltidssalat)
Ristet krydret plante-protein chunks, porre og cherrytomat, 
 toppet m. grønne druer og frisk basilikum.     
KLASSISK LASAGNE – Karneval i Venedig
Pastaplader med intens ragú af siet tomat, løg, olivenolie, 
havremælk og oregano. 
BYGOTTO – Den ekstra mættende
Fuld af smag med perlebyg, friske og tørrede svampe, 
 selleri, haricots vertes og fransk estragon.
RAGú – Skønheden fra Bologna
Nyfortolket klassiker – mild og kraftfuld m. gulerod, tomat, 
svampe, blegselleri, kapers og italiens krydderier.   
AJOS – Det andalusiske mirakel (suppe)
Cremet spansk hvidløgs-suppe med jordskok og 
 sødkartoffel, æblecider-eddike og vores olivenolie. 

	 Kan	fås	som	glutenfri	servering	+10	kr
	 Med	økologisk	bæredygtigt	lokalt	producere	ærte-	og	hestebønneprotein.	

Vi	anvender	udelukkende	koldpresset	olivenolie	i	alle	retter
For	ingredienser,	allergener	og	næringsberegning:	Vegetarzan.dk/produkter20.10

De nye grønne 
PLANT PARADOX – Hollywood KETO diæt (måltidssalat)
Ovnstegte rodfrugter, persillepesto, tahini-sauce, 
 avocado-creme og tamari-ristede catalanske mandler. 
K-BBQ BOWL – Koreansk grill salat (måltidssalat)
Grillet plante-protein og svampe, kimchi, cider-syltet 
 rødløg, avocado-creme og sprødt.   
GREEN MAcHiNE – En gammel ven
Gryde af grønkål, spinat, champignon, pikante krydderier 
og planteprotein. Meget sund og meget fiberrig.   
VEGETARZAN BURGER – Fyldig og saftig (TAKE AWAY 129)
Grillet planteprotein-bøf af bl.a. østershat, med persille-
pesto, grøn chili relish, cider-syltet rødløg og sprødt. 
POPEyE – Skipper Skræks valg 
Stuvet krydret spinat med muskat, blandede svampe og 
 rodfrugter i tynde skiver. 
UGLy DUcKLiNG – Jordens sødme (suppe)
Cremet suppe med masser af champignon, pastinak og 
knoldselleri, delikat krydret. 

Iskolde blendede drikke (40 cl) 49

spinat-mynte-ingefær-æble-citron	 ZEN
citrus-ingefær-æble		 CHI
grøn	mango-passionsfrugt		 Bali
gurkemeje-ingefær-appelsin-peber	 yogi
jordbær-kaffirlime		 NirvaNa
rødbede-grønkål-broccoli-æble	 hipstEr
solbær-æble	 koloNihavE
is-kaffe	m.	havre-mælk	og	kaffeskum	 	 DalgoNa

Infused water m. agurk, mynte og citron  29
Øko kaffe / te  29 (genopfyld 10)
Drikkevarer på flaske / dåse (se pris)

TAKE AWAY REsTAu R AnT

TAKE AWAY  99
Valgfri ret m. spidskålssalat & gule Java-ris / brød

SPIS HER  149
Valgfri ret m. udvalgt tilbehør, brød, »smør« og vand

(Dessert  +59)

FRoST-RETTER  59
Vælg mellem alle retter (undt. måltidssalater og burger), excl. tilbehør  (Ta’ 10 for 499)

VEGAN
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