
v = Har vegetariskt alternativ.

MAT PÅ FESTIVALEN 2019

GUSTAV 
ADOLFS TORG
1. Jeffreys Food Truck. v Anguskött 

eller halloumi i bröd m. guacamole, 
aioli och grillad paprikasås. 

2. Tabemasu Ka-Jen. v Japanska 
nudelrätter – Niku Yakisoba, Buta 
Yakisoba, Yasai Yakisoba. Gyoza med 
grönsaksfyllning. 

3. Gaston & Vega. v Veganska burgare 
med picklad rödlök, bbq-sås, hems-
lagen majo,  picklade senapsfrön. 

4. Green Fries. v Handskurna 
 eko  logiska pommes frites m. krydd-
mixar och dippsåser.

5. Reggae Juice. v Juice, smoothies, 
fruktsallader, bananchips.

6. JIPI Argentine Food. v Empanadas 
m. kyckling, chimichurri, portobello 
och spenat.

7. Indian Grill. v Chicken el. veggie 
over rice m. sås, samosa bowl eller 
wrap, spenat- och lökfritters. 

8. Fisky Business Food Truck. v 
Fisktacos med MSC-märkt torsk, syrad 
rödkål, pico de gallo, ärtamole och 
chillitwistmajo. Veganskt alternativ 
finns. 

9. Nordic Street Food. v Kantarell-
klämma eller högrevs klämma m. 
syrad vitkål och inlagd rödlök. 

10. Falafel Street Food. v Falafel wrap m. 
fetaost eller halloumi. Shawarma i pita 
eller som tallrik.

11. Crêpes à la Cart Copenhagen. v 
Matiga crêpes m. serranoskinka eller 
hummus. Dessertcrêpes m. glass och 
choklad.

12. Latin Truck. v Grillat arepabröd m. 
marinerat nötkött, halloumi eller lång-
bakad fläskbog m. rostad majsaioli. 

13. –

14. Malmö Smokers Club. v Egengjord 
rökt korv, rökt tempeh m. coleslaw, 
pickles, grönkålschips och majo.

15. Grekiska Föreningen Malmö. v 
Gyros eller grekiskt grillspett m. sallad, 
pitabröd och tzatziki. Grekisk sallad m. 
oliver, fetaost, tomat och gurka.

16. Korrito. v Friterad potatis m. eller 
utan marinerat nötkött. Serveras m. 
kimchi, pico de gallo, vårlök och 
sesamfrön.

17. Fisky Business. Fisk n chips eller fisks-
oppa gjord på MSC-märkt torsk.

18. The Bishops Arms Gustav. v 
Charkbrika, pulled beef eller pulled 
oumph-chili på pretzelbröd. 

19. Viltmat. v Vildsvinsribs med coleslaw, 
viltkebab eller vegetariskt skav i 
tunnbrödsrulle.

20. Louisiana festival & catering. v 
Cajungrillad kyckling eller quorn m. 
klyftpotatis och vitlök- & limesås.

21. American Burger. v Högrev- eller 
grönsaks burgare i briochebröd m. 
friterade lökringar.

22. Delicatess Langos. v Langos m. 
räkor och kaviar, skinka eller gräddfil, 
rödlök och ost.

23. Restaurang Kontrast. v Indiska kyck-
ling- och grönsaksrätter med ris och 
chutney.

24. Taste Of Sri Lanka. v Vegansk kottu, 
vegetarisk kottu, kycklingkottu m. 
tunnbröd och sallad och wade m. 
nordhavsräkor.

25. Shamiat. v Shawarma, crespi, meze, 
malfuf.

26. Africa Daily Market. v Benachin, 
domoda, gambianska pannkakor.

27. Karamba Rebike. v Tacos med biff, 
gris eller grönsaker.

28. OKONOMIYAKI. v Okonomiyaki i 
olika varianter – vegetariskt eller med 
bacon och ägg.

29. Libanesisk delikatess. v Mixad 
grilltallrik, bbq lamm och kalvspett. 
Vegetarisk tallrik m. falafel, hummus, 
tabbouleh.

30. Malmös Cevapi. v Cevapi, 
 pljeskavica, veganska burgare.

31. Locali. v Poké bowl med lax eller 
chilitofu.

32. Paella & Co. v Paella,  vegetarisk 
eller med fisk och skaldjur. Gazpacho.

33. Casual Street Food. v Vegetariska 
burgare med pommes.

34. Lupinta. v Lupinta Tempeh (gjort på 
lupinbönor) med grönsaker och ris 
eller bulgur.

35. Flavor Boss. v Grillad jerk chicken m. 
flavor rice. Veganska kongoleanska 
donuts.

36. Simple Food Truck. v Bánh Mi, bao 
m. biff, rapskarré eller tofu. Satay m. 
biff, rapskarré, tofu eller MSC-märkta 
räkor.

37. Jeepney Food Truck. v Filippinska 
vårrullar m. oxkött eller vegeta-
riskt m. nudlar eller ris. Fläskgryta, 
kycklinggryta. 

38. Meal on Wheels. v Hemmagjorda 
högrevs- och bönburgare. Pommes.

39. Golden Waffel. v Churros m. socker, 
kanelsocker, mjukglass, nutella eller 
choklad. 

40. Casey’s Fish & Chips. v Fish & chips 
på MSC-märkt kolja, battered sausage 
(friterad korv) och mushroom & chips.

41. Scandwich. v Malmöbakade wraps 
med kött eller vegetarisk  fyllning. 
Pommestallrik. 

42. Wannfors Catering. v Wokad hjort, 
vegetarisk viltkebab.

43. Langosvagnen. v Langos m. rökt 
skinka, MSC-märkta räkor, kräftstjärtar, 
riven ost, rödlök och gräddfil.

44. Skånsk äggakaga. v Skånsk ekolo-
gisk äggakaga m. rimmat sidfläsk. 
Änglamad. 

45. –

46. Ahlgrens Churreria. v Churros m. 
socker, kanel och chokladsås.

47. Minicrêpes. v Holländska minipann-
kakor m. nutella, vit choklad, smör, 
socker och baileys.

48. –

49. Rinas kitchen. v Pasta i olika vari-
anter med vegetariska såser.

50. Slotts trädgårdens servering. v 
Vegansk trädgårdslåda m. vegansk 
halloumi, svensk låda m. rimmad fläsk-
sida, argentinsk låda med picañha.

51. Polkapojkarna. v Polkagrisar och 
gammaldags konfektyr.

52. Malmstens Fisk. v Friterad bläckfisk, 
pilgrimsmusslor, heta räkor, högrev, 
råmarinerad lax. 

53. Fogarolli. v Kaffe. Cantucci.
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ÖVRIGA 
PLATSER
SÖDERGATAN
• Golden Waffel. v Churrros m. 

socker, kanelsocker, vit  choklads ås, 
marshmallows. 

• Ahlgrens Munkar. v  
Sockrade munkar.

• Herr Våffla. v Churros m. kanelsocker, 
socker, vit  chokladsås, marshmallows. 

• Mini-Donuts. v Mini-Donuts m. tillbehör.

• PA Langos. v Langos m. vitlök, gräddfil, 
rödlök, ost, kaviar och räkor.

• Fogarolli. v Kaffe. Cantucci.

• American Spin. v Glass i strut, dessert-
skålar, milkshake.

• Silver Dollar Pancakes. v Holländska 
minipannkakor m. hemmagjord nutella.

STORTORGET
• Bon Ici på Kungen. v Kryddbakad 

skånsk gris med picklad rödkål och grön 
chili-majo. Även vegetariskt alternativ. 

• Fogarolli. v Kaffe. Cantucci.

SÖDERTULL
Swingtältet. Danska smörrebröd och 
jazzmackor. 

ALTONAPARKEN
Bluestältet. Hamburgare och danska 
pölser.

BARNLANDET
Kok & Bok. v Kafémat och fika. 

BASTION VÄNERSBORG
Rock Stage. Rockburgare.

DAVIDSHALLSBRON
Fogarolli. v Kaffe. Cantucci.


