
smag og farve 
som frister.

sødt og godt til 
ren nydelse.

ingredienser som 
glæder sjælen.

aromaer som 
giver sanserne ro.

te rig på smag, 
stærk kaffe.

desserter og 
varme drikke 
inspireret af 
asiens smage

fødevareallergi og -intolerance

hvis du har en fødevareallergi eller er særlig sensitiv overfor nogle 
fødevarer, så giv endelig din tjener besked inden du bestiller din mad.  
din tjener kan vejlede dig til de retter, der passer bedst til dine 
behov

vi tilbyder mange retter som ikke indeholder gluten. spørg din tjener. 

vores retter er tilberedt i områder hvor der findes ingredienser 
indeholdende allergener. vi kan derfor ikke garantere at vores  
retter er 100% fri for disse ingredienser
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dessert
søde desserter med inspiration  
fra asiens mange smage

kaffe

801 | espresso 25
  
802 | americano 25 
 
803 | cappuccino 36 
 
804 | latte 36 
 
al kaffe kan tilberedes i en koffein-fri version

122 | pink guava og passionsfrugt (v) ny  55 
serveret med frisk mynte

123 | citrongræs og lime (v) ny  55 
serveret med frisk mynte

sorbet

is
kolde forfriskninger til sanserne,  
et udvalg af is og sorbet som renser sindet 

hot drinks
lune drikke til sjælen

se bagsiden af menukortet for  
information om allergener

140 | kokos reika (v) 58 
toppet med kokosflager og passionsfrugtsauce

125 | chokolade og shichimi (v) ny  55 
serveret med chokoladesauce  
og karamelliseret sesamfrø

126 | yuzu (v) ny  55 
serveret med frisk mynte

127 | vietnamesisk kaffe (v) ny  55 
serveret med chokoladesauce  
og karamelliseret sesamfrø

128 | saltet karamel (v) ny  55 
serveret med karamelliseret sesamfrø og  
en chili toffee + ingefærsauce

131 | hvid chokolade og ingefær cheesecake (v) 65 
serveret med chili toffee + ingefærsauce

142 | banan katsu (v) 62 
banan i sprød panko-rasp, serveret med en kugle  
saltet karamel-is og chili toffee + ingefærsauce 

144 | chokoladekage (v) ny  68 
lag af chokoladekage, chokolade- og hasselnøddeparfait,  
serveret med vaniljeis 

146 | yuzu- og citrontærte (v) ny  63 
serveret med hindbærkompot og frisk mynte

713 | grøn te gratis

761 | english breakfast 26

762 | earl grey 26

763 | pebermynte 26

764 | citron og ingefær 26

765 | lakrids og mynte 26

770 | blomstrende jasmin 42

745 | varm chokolade 36
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