VADÅ ISH?
Är en vanlig fråga som vi stöter på. Namnet ISH kommer

SALLAD SALAD

helt enkelt ifrån att vi själva inte riktigt visste hur vi skulle
definiera oss. Vi ställde oss frågan gång på gång, är vi ett
frukostställe? Nja, fast kanske ISH? Lunchställe? Samma
sak där, ISH! Brunchställe, ISH? AW-ställe? ISH! Cafe? ISH!
Där och då slog det oss, varför krångla till saker och placera
in i fack? Vi är helt enkelt ISH.

MACKOR SANDWICHES
FÄNKÅLEN 

65:–

Sandwich med fänkålssalami,
isad fänkål och karamelliserad lök.
Sandwich with fennel salami, iced
fennel and caramelised onions.

KLASSIKERN75:–

Sandwich med krämig äggröra,
avokado, hasselnötter och espelette.
Sandwich with creamy scambled
eggs, avocado, hazelnuts and
espelette.

GODINGEN85:–

Croissant med äggröra toppad
med Wrångebäcksost och gräslök.
Croissant with scrambled eggs
topped with Wrångebäcks cheese
and chives.

HOT TUNA MELT

CHILI JAM

85:–

REUBEN95:–

OAT MEAL

SÖTT

SWEET

FATTIGA RIDDAREN

Fattiga riddare med hjortron,
lime och vispad grädde.
French toast with cloudberries,
lime and whipped cream.

80:–

65:–

FRUKTSALLADEN65:–

Hallon, mascarpone och rostad
vit choklad.
Raspberries, mascapone and toasted
white chocolate.

KAFFE

Havregrynsgröt toppad med
rostad spansk mandel, hjortron
och skummad mjölk.
Oat meal topped with spanish
a lmonds, cloudberries and frothed
milk.

COFFEE 

BRYGGKAFFE27/30:–

Coffee 

ESPRESSO25/30:–
ESPRESSO MACCHIATO

ÄPPELPAJEN80:–

Havregrynsgröt toppad med röda
äpplen, kanel, muscovadosocker
och skummad mjölk.
Oat meal topped with red apples,
cinnamon, muscovado sugar and
frothed milk.

30:–

CAPPUCCINO40:–
LATTE40/45:–

Caffe Latte 	

FLAT WHITE

KALLT
VARMT

135:–

Räkor i chili jam, mango, avokado,
shiitake, sesamfrön och koriander.
Shrimps in chilli jam, mango, avocado,
shiitake, sesame seeds and coriander.

CHOKLADEN55:–

Sandwich med oxbringa, senap
och surkål.
Sandwich with brisket, mustard
and sauerkraut.

HJORTRONET 

PANZANELLA95:–

Tomat och brödsallad toppad
med burrata, sesam, basilika och
macadamianötter.
Tomato and bread salad topped
with burrata, sesame, basil and
macadamia nuts.

Grillad croissant fylld med nutella <3
Grilled croissant filled with nutella.

Sandwich med tonfiskröra,
sriracha, cheddarost och jalapeño.
Tuna melt with sriracha, cheddar
and jalapeño.

GRÖT

KYCKLINGEN135:–

Sallad med kyckling, bakat ägg,
morot, äpple och nötter.
Salad with chicken, baked egg,
carrot, apple and nuts.

HOT

LAXEN135:–

Rökt lax med rotfrukter, brynt
s mörsabayonne, bakat ägg och dill.
Smoked salmon with root crops,
browned butter sabayon, baked
egg and dill.

NICOISE125:–

Eldad tonfisk med oliver,
sojamajonäs, tomat och thaibasilika.
Fired tuna with olives, soy mayonaise,
tomato and thai basil.

PUMPAN85:-

Rostad pumpasoppa med krispig
kavring, röd chili och parmesan.
Roasted pumpkin soup with crispy dark
rye bread, red chilli and parmesan.

43:–

COLD DRINKS 

LÄSK

30:–

BUBBELVATTEN

25:–

Soft drink
Sparkling Water

Clean sav:D25:–

LEMONAD

40:–

APELSINJUICE

45 :–

ÄPPELMUST

40:–

KOMBUCHA 

45:–

Lemonade

Orange juice
Apple juice

FESTIS20:–

ishcafe

