
GRILLAD HEL ANKA (två halvor)   300:-
Räcker till en familj, 2vuxna 2småisar
Med koreanskt ris, Steams egna hoi sin sås, piklade gurka 
och kålsallad med Steamdressing

Lunch:
Beställ dagen innan, senast kl 17.00

Eftermiddag/kväll:
Beställ före kl 12.00 samma dag, tidigast leverans kl 17.00

STEAMSALLAD

BANG BANG/KYCKLING   115:-
Kyckling, gurka, koriander med stark sichuandressing.

GOI VIT/ANKA    125:-
Anka, rödkål, grönkål, picklad morot och rättika 
med nocmamdressing, mynta, koriander, rostad lök, jordnöt, lime.

GOI VIT/TOFU (vegan)  115:-
Friterad tofu, rödkål, grönkål, picklad morot och rättika 
med nocmamdressing, mynta, koriander, rostad lök, jordnöt, lime.



SOPPA 
Soppan levereras kall, värm upp den själv, 
håller i kylskåpet 3-4 dagar.
Alla tillbehör kommer på sidan.

LAKSA                                             119:-
Risnudlar, kyckling, räkor (MSC), sockerärtor, morot, 
chiliolja, koriander (valfritt). Går att få mildare. 

VEGANLAKSA (vegan)                  119:-
Risnudlar, tofu, sockerärtor, morot, chiliolja, koriander (valfritt). 
Går att få mildare. 

KYCKLING FIVE SPICE   113:-
Vetenudlar, kyckling, kycklingbuljong, ingefära,
schizuanolja, sesam & chiliolja, koriander (valfritt). 

TOFU (vegan)     113:- 
Udonnudlar, tofu, mukimame, salladskål, cloudearsvamp,
Shiitake - misobuljong. Koriander & salladslök på toppen.

VEGGO (vegan)    113:-
Risnudlar, rödlök, spenat, gochujang & misobuljong. 
Rostadlök, koriander & sesamfrö topping

ÖVRIGT
TILLBEHÖR
Kimchi (gjord av oss på Steam) 40 kr
Picklade grönsaker    40 kr
En låda med koreanskt ris  40 kr

DRYCK
Lemonad-läsk 22cl (eko)   22 kr
Karmacola 22cl (eko)   22 kr
Karmacola sockerfri 22cl (eko)  22 kr
Yuzu-läsk naturell sparkling  35 kr
Gingerella 22cl (ingefärsläsk, eko)  22 kr

Steam levererar all mat.
 #supportyourlocal
Det går givetvis att hämta upp maten på Krukmakargatan 19, 
Södermalm eller boka leverans genom oss. 

Mejla, ring eller DM din beställning, adress, önskad leveranstid och 
leveransdag. 
08-559 133 00 eller order@steam.nu

För att citera Elvis “TCB”. /love Steam
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