
I Örebro Saluhall på Kungsgatan 15 hittar ni oss – Sallad&.
Vi vågar säga att vi gör Örebros godaste sallader, 

men vi kan mycket mer än bara sallad. Vi har 
fantastiska juicer, fika och mycket annat!

Alla våra rätter går att hämta, äta på plats eller 
få utkörda. Vi levererar till större sällskap och 
företag dagligen. Det kan vara bland annat 
smoothies till företagsfikat, wraps till 
föreläsningen eller plockbrickor
till kundminglet. 

I Saluhallen hittar du oss direkt när du
kommer in. Här kan du sitta hur länge
du vill och njuta av våra rätter i en mysig
miljö. Vi har även färdiga rätter för dig 
som är i farten. 

I vår juicebar serverar vi allt från 
uppiggande shots till krämiga smoothies. 

Allt tillverkas efter din beställning – det är 
färskpressat på riktigt. Är du sötsugen har vi ett

fikautbud över det vanliga. Vi har handgjorda 
praliner och härliga rawbollar, perfekta till vårt 

goda kaffe!

Kontakta oss så hittar vi på något kul tillsammans! 

TOPPING
Ingefära Kakao Spirulina
Cashewnötter Avokado Granola
Vassleprotein Chiafrön Acai

Kungsgatan 15, 
Örebro 

info@salladoch.se

salladoch.se

019 27 01 98 

För företagsbeställningar 
070 77 88 576 

@salladochorebrosaluhall

@salladoch
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SALLAD & ANNAN MAT
�esars�lad  109
Svensk kycklingfilé, kalkonbacon, svart råris, picklad 
rödlök, hyvlad Grana Padano, tomat & valnötter
REKOMMENDERAD DRESSING: CAESAR

Kycklin��lad 109
Quinoa, svensk kycklingfilé, melon, fetaostcréme, 
sugarsnaps, ångad blomkål, picklad rödlök 
& färsk mynta
REKOMMENDERAD DRESSING: BASILIKA & CITRON

Kyckling & c��ws�lad 115
Pasta, svensk kycklingfilé, tomat, picklad rödlök, 
vitost, granatäpple, paprika & cashewnötter
REKOMMENDERAD DRESSING: VITLÖK ELLER CHILIMAJONÄS

Lax- & avokados�lad 115
Ugnsbakad lax, svart råris, avokado, grönkål, 
gurka, ingefärspicklad morot, fetaostcréme, 
pumpa- & solroskärnor
REKOMMENDERAD DRESSING: BASILIKA & CITRON

�èvres�lad 109
Chèvre, sojabönor, svart råris, grönkål, rödbetor, 
picklad rödlök, honung & valnötter
REKOMMENDERAD DRESSING: HALLONVINEGRETTE

Röd�ts- & avokados�lad 109
Quinoa, rödbetshummus, avokado, broccoli, 
picklad rödkål, gurka, ingefärspicklad morot, 
böngroddar, pumpa- & solroskärnor
REKOMMENDERAD DRESSING: BASILIKA & CITRON

F�a�ls�lad  109
Svart råris, falafel, fetaostcréme, picklad rödkål,
tomat & sugarsnaps
REKOMMENDERAD DRESSING: HABANERO & LIME

Vegme-s�lad  109
Vegme, quinoa, broccoli, melon, picklad rödlök, 
rödbetshummus, mjölkfri ost & koriander
REKOMMENDERAD DRESSING: HABANERO & LIME

Rä��lad  115
Handskalade MSC-märkta räkor, svart råris, 
broccoli, sojabönor, keso, ingefärspicklad morot,
böngroddar, koriander & valnötter
REKOMMENDERAD DRESSING: HABANERO & LIME

Tonfis��lad  109
Pasta, tonfisk, tomat, majs, gurka, rödlök, ägg, 
sugarsnaps, paprika & böngroddar
REKOMMENDERAD DRESSING: VINEGRETTE

B�s�lad  109
Strimlad biff, glasnudlar, broccoli, picklad rödkål, 
tomat, cashewnötter, böngroddar, chilimajonäs 
& sesamfrön
REKOMMENDERAD DRESSING: HABANERO & LIME

Pokébowl  115
Med kyckling

Bakad potat�  99
Med kycklingröra, tonfiskröra, räkröra eller 
vegetarisk röra, serveras med sidosallad

Wrap  79
Med kyckling, tonfisk, lax & avokado eller Vegme

JUICE 59
Röd�ta & h�lon
Färskpressat äpple, hallon, rödbeta, 
ingefära, mynta & is

Grönkål, s�nat & in�fära
Kokosvatten, äppeljuice, spenat, grönkål,  
ingefära & is

M�ot
Morot, färskpressad apelsin, ingefära, citron & is

A�lsin
Färskpressad apelsin & is

A�lsin & ä�
Färskpressad apelsin, äpple, citron, 
ingefära & is

SMOOTHIE 59
J�dgu� & h�lon
Banan, äppeljuice, jordgubbar, hallon, 
vaniljyoghurt & is

Man
 & anan�
Banan, mango, ananas, vaniljyoghurt, 
färskpressad apelsin & is

Avokado & s�nat
Mango, avokado, ingefära, spenat, is, 
färskpressat äpple, citron & apelsin

�oklad & banan
Banan, mango, kakao, is, apelsinjuice, 
cashewnötter & vaniljyoghurt 

Banan & 	åbär
Banan, blåbär, kokosmjölk, mango,
is & färskpressad apelsin

TOPPING
Ingefära Kakao Spirulina
Cashewnötter Avokado Granola
Vassleprotein Chiafrön Acai

Vi anpassar maten efter din 
allergi eller ditt önskemål.


