SMAKEN
AV OHMA

3-RETTERS
SELSKAPSMENY

Asiatisk mat passer utmerket til å deles blant gjestene.
En uformell og hyggelig måte å spise på, samtidig som dere vil
oppleve mange ulike retter- og smaker. Litt sånn som når man
spiser tapas. For denne smaksmenyen, må dere være minimum
2 personer. Ypperlig til både store og små selskap.

Prisene i vårt menyforslag forutsetter at alle i selskapet
velger samme meny. Vi ønsker å bidra til at ditt selskap
blir så vellykket og hyggelig som mulig. Vi ber derfor om
at selskap over 10 personer samler seg om én felles meny.
Endringer av antall må skje senest to timer før ankomst*.

LAKS «WONTON»

CRISPY DUCK

Råmarinert laks | avocado | spicy mayo | sesamfrø

Sprøstekt and | pannekaker | grønnsaker | hoisin

(1a,2,3,4,5,6,11,12,13)

(1a,2,3,4,5,6,12,13)

KAMSKJELL SASHIMI

KVEITE I RØD CURRY

Sopp | varm trøffelsaus (1a,2,3,6,13)

Østerssopp | aspargesbønner| vårløk | ris

KONGEREKER

ELLER

(1a,4,6,9,10,12,13)

Sprøtt bakverk med asiatiske blader fylt med kongereker
lime | grapefrukt | peanøtter | koriander | krydret saus

INDREFILET AV OKSE

Miso smørsaus | grillet brokkolini | nudler i svinekraft
(1a,6,7,11,12,13)

(1a,2,3,4,5,6,9,10,12,13)

MØRK SJOKOLADEKAKE

FRITERT KVEITE

Mango- og chilisalsa | bringebærsorbet

Nori | chilimayo (1a,2,3,4,5,6,10,11,12,13)

(1A,5,7,8A,13)

GRILLET KYLLINGSPYD

Peanøtter | asiatisk salat | kinesisk bbq glace (1a,4,6,9,10,12,13)

KR 565,- PER PERSON
Kr 505,- for vinpakke

SPRØ GRIS

*) eventuelle reduksjoner etter dette må det betales for.

Hoisin | jalapeñosaus | sprø topping (1a,2,3,4,5,6,9,10,12,13)

KVEITE I RØD CURRY

Østerssopp | aspargesbønner| vårløk | ris (1a,4,6,9,10,12,13)
ELLER

CRISPY DUCK

Sprøstekt and | pannekaker | grønnsaker | hoisin
(1a,2,3,4,5,6,12,13)

ALLERGENER

MØRK SJOKOLADEKAKE

6.

Soya

11.

Sennep

1a. Hvete

7.

Melk

12.

Sesam

2.

Skalldyr

8.

Nøtter

13.

Sulfitt og

3.

Bløtdyr

8a. Spor av nøtter

4.

Fisk

9.

5.

Egg

10. Selleri

1.

Mango- og chilisalsa | bringebærsorbet (1a,5,7,8a,13)
KR 689,- PER PERSON
Kr 505,- for vinpakke

Korn

TLF. 75564650 — OHMA-ASIAN.NO
Storgata 2, Bodø (Radisson Blu)

Peanøtter

svoveldioksid
14.

Lupine

