MENY

Vill du kolla på Volvobilar och dricka en kaffe eller äta lunch? Perfekt - då har du kommit helt rätt.
Men dubehöver faktist inte vara ett dugg intresserad av bilar för att besöka oss i Volvos Showrom i
Kungsträdgården. Det räcker fint att du gillar god mat, bra kaffe, nymixade smoothies, Stockholms
bästa bulle, en fräsch lunch, matiga mackor, äppelmust, nygjorda dammsugare, m.m. Vårt matcafe
ligger i bilhallen och vi har sittplatser både inne och ute. I källaren finns en konferensavdelning och
på ovanvåningen fins en eventlokal.

KUNGSTRÄDGÅRDEN

BÄGARE

K-MÄRKTS LÅDA

Keso/kvarg med granola smaksatt med
blåbär & pecannötter
35:Grekisk yoghurt, hallon &
quinoamüsli

35:-

Grekisk yoghurt, honung &
quinoamüsli

35:-

Blåbärskeso toppad med granola

35:-

SMÖRGÅSAR
Levainfralla med kokt italiensk skinka,
lagrad herrgårdsost & dijonnaise 38:Levainfralla med lagrad herrgårdsost
& dijonnaise
38:Levainfralla med tomatsalsa, avokado
& grillad paprika
38:Rågfralla med kokt ägg & kaviarcreme

K-märkts ”dagens” WFFW

90:-

SALLADER
Räkor, pancetta, lagrad cheddar &
jordärtskocka
120:- (110:-)
Kyckling, pancetta, lagrad cheddar, &
jordärtskocka
105:- (95:-)

29:31:85:31:33:-

…OCH MYCKET MER

MÄNGDRABATT

5 bullar
10 bullar
15 bullar

135:255:375:-

Misolax, sötpotatisnudlar och gochujangmajo
120:- (110:-)
Ryggbiff, ugnsbakade rotfrukter
och dijoncreme
110:- (100:-)
Örtmarinerad fetaost, rödbetshummus
och rostade kikärtor
105:- (95:-)

SMOOTHIES

38:-

Levainfralla med bakad leverpastej &
inlagd gurka
38:-

Smoothie med mango, ananas, ingefära,
kokosmjölk & mandelmjölk
32:-

Rågsandwich med lagrad herrgårdsost
& örtcreme
38:-

Smoothie med grönkål, päron, äpple,
chili & lime
32:-

Croissant med kokt italiensk skinka
& gruyere
42:-

Smoothie björnbär, jordgubb, basilika &
laktosfri yoghurt
32:-

Glutenfri sandwich med lagrad
herrgårdsost & örtcreme

BRÖD - SÖTT
Bulle - Kanel/Kardemumma/Vanilj
Månadens bulle
Längd - Kanel/Kardemumma
Croissant
Pain au Chocolate

PATISSERIE
Chokladboll
28:Dammsugare
28:Frukt- & nötbar
28:Mazarin
28:Pecannötsmazarin
28:Brownie
28:Chokladbiskvi
28:Bounty - vegansk
22:Kolatartlette med choklad
30:Passionsfruktstartlette med kokos 30:Tartlette, mini - halloncurd
22:Pralin - olika smaker
22:…OCH MYCKET MER

MÄNGDRABATT

6 blandade bitar
12 blandade bitar

38:-

155:300:-

KALL DRYCK
KLÄMMGRILLADE SMÖRGÅSAR
SERVERAS MED EN LITEN SALLAD

Dubbel levain med kokt italiensk skinka,
lagrad herrgård och dijonnaise
95:-

Råsaft från Loviseberg
Must och nektar från Rudenstams
Läskeblask från Naturfrisk
Stilla dryck från Naturfrisk
Mineralvatten

32:32:32:32:25:-

Dubbel levain med fetaost, sötpotatis &
spenat
90:Toast med kokt italiensk skinka och lagrad
herrgård
60:-

VARM DRYCK
Bryggkaffe liten/stor
22:-/28:Caffe latte liten /stor
28:-/32:Cappuccino / Flat white
30:Latte macchiato
32:Cortado
28:Espresso macchiato /Americano
25:Espresso enkel/dubbel
20:-/22:Varm choklad
28:-/32:The
25:-

K-märkt Kungsträdgården
Jussi Björlings allé 5, 111 47 Stockholm
ÖPPETTIDER
M-F: 10.00-18.00
L-S: 11.00-16.00
08-684 479 46

-

kungsan@kmarkt.se - kmarkt.se

BAKELSER
Chokladmousse/brulee
Cheesecake, havtorn, dulcey
Princess
Pistage, hallon, körsbär
Körsbär, tonka
Citron, ananas, mango

55:55:55:55:55:55:-

DESSERT I GLAS
Nobel 2017 - blåbär, lime
Choklad, med choklad & choklad
Jordgubb & rabarber

56:56:56:-

