
Gott för alla smaker 
Vi vågar säga att vi gör stans godaste sallader, men vi kan 
mer än så. Hos oss hittar du uppfriskande juicer, krämiga 
smoothies och gott kaffe. Är du sugen på något sött? Testa 
våra omtyckta rawfoodbollar eller handgjorda praliner.  
Kom in och ät på plats, ta med en sallad i farten eller låt  
oss leverera till ditt företag.

Välkommen till oss i Örebro Saluhall!
/Frida & Micke med personal

Föreläsning, födelsedagsfirande eller möte? Oavsett hur ditt 
 evenemang ser ut kan vi förgylla det med våra produkter. 

Din tur att fixa fredagsfrukost?
Vi kommer med juice, mackor och annat smarrigt till 
er. Vill ni byta miljö är ni varmt välkomna hit för ert 
frukostmöte.

Glad personal och tidseffektiv lunch
Prenumerera på lunch. Vi fyller regelbundet er kyl så 
salladen finns att köpa direkt på jobbet.

En viktig del av ditt event
Vi fixar wraps och smoothies till föreläsningen, plock-
brickor till kundminglet eller fika och praliner till ditt 
jubileum.

Kontakta oss så hittar vi på något kul tillsammans!  
För företagsbeställningar, ring 070-778 85 76.

INFO@SALLADOCH.SE

Vi levererar!
Boka vår 

populära 

Pl&bricka

från 199 kr

WWW.SALLADOCH.SE SALLADOCH



Sallad
Caesarsallad - kyckling
Svensk kycklingfilé, pulveriserat kalkonbacon, 
svart råris, picklad rödlök, grana padano, 
tomater & valnötter.
Rekommenderad dressing: Caesar

115

Smoothie & juice

Caesarsallad - räkor
Räkor, svart råris, tomater, gurka, sugar-
snaps, kokt ägg, krutonger & grana padano.
Rekommenderad dressing: Caesar

115

Kycklingsallad
Svensk kycklingfilé, quinoa, melon, fetaost-
créme, sugarsnaps, ångad blomkål, picklad 
rödlök & färsk mynta.
Rekommenderad dressing: Basilika & citron

109

Kyckling- & cashewsallad
Svensk kycklingfilé, pasta, tomater, picklad 
rödlök, vitost, granatäpple, paprika &  
cashewnötter.
Rekommenderad dressing: Vitlök

115

Chèvresallad
Grillad chèvre, sojabönor, svart råris, grön-
kål, ugnsrostade rödbetor, picklad rödlök, 
honung & valnötter.
Rekommenderad dressing: Hallonvinegrette

115

Biffsallad
Varm strimlad biff, glasnudlar, picklad rödkål 
sesammarinerad broccoli, tomater, cashew- 
nötter, böngroddar, chilimajonäs & sesamfrön.
Rekommenderad dressing: Habanero & lime

115

Lax- & avokadosallad
Ugnsbakad lax, svart råris, avokado, grönkål, 
gurka, ingefärspicklade morötter, fetaost-
créme, pumpa- & solroskärnor.
Rekommenderad dressing: Basilika & citron

115

Räksallad
Handskalade räkor, svart råris, sesammarinerad 
broccoli, sojabönor, keso, ingefärspicklade 
morötter, böngroddar, koriander & valnötter.
Rekommenderad dressing: Habanero & lime

115

Het räksallad
Räkor, bladspenat, glasnudlar, gurka, avo-
kado, böngroddar, habanero & limedressing 
koriander, chilirostade sesamfrön & lime.
Rekommenderad dressing: Ingefärssoja

115

Vegmesallad
Vegme, quinoa, sesammarinerad broccoli, 
melon, picklad rödlök, rödbetshummus, mjölk-
fri ost & koriander.
Rekommenderad dressing: Habanero & lime

109

Rödbets- & avokadosallad
Avokado, quinoa, rödbetshummus, sesam- 
marinerad broccoli, picklad rödkål, gurka,
ingefärspicklad morot, böngroddar, pumpa- & 
solroskärnor.
Rekommenderad dressing: Basilika & citron

109

Annan mat
Wrap
Kyckling, lax- & avokado, vegme eller caesar. 
Serveras i ett veganskt tortillabröd.

89

Pokèbowl
Svensk kycklingfilé, svart råris, tomater, gurka, 
avokado, majs, picklad rödlök, mango, chili- 
majonäs, rostade sesamfrön & nachochips.

115

Smoothie
Jordgubb & hallon     Jordgubb & passion
Avokado & spenat     Mango & ananas
Banan & blåbär     Choklad & banan

59

VARM TOPPING

VEGETARISK NÖTTER

VEGANSK

59Juice
Rödbeta & hallon     Morot
Apelsin & äpple      Apelsin  
Grönkål & spenat

29Shots
Ingefära & citron

123 461 27 50
ANCON ORDER

Beställ och betala 
via appen

019-27 01 98Ring och beställ,  
betala med Swish

STARK

Falafelsallad
Grillad falafel, svart råris, fetaostcréme, 
picklad rödkål, tomater & sugarsnaps.
Rekommenderad dressing: Habanero & lime

109

Tonfisksallad
Tonfisk, pasta, tomater, majs, gurka, rödlök, 
kokt ägg, sugarsnaps, paprika & böngroddar.
Rekommenderad dressing: Vinegrette

109


