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The menu is designed to be shared amongst
friends, consisting of smaller plates of Cantonese
dishes inspired by the signature cuisine at
Hakkasan and influenced by local flavours and
ingredients. Dishes will arrive in a continuous
flow from the kitchen, allowing you to explore our
different cooking techniques. 



Lung Chung Ching grønn te
Yunnan, China

Dim sum tallerken
tofu, lotus, kongekrabbe og sjøtunge dumpling  
med sort trøffel
Inneholder skalldyr, hvete, sennep, bløtdyr, fisk, soya, sulfitt

Dim sum tallerken
Bakt reinsdyrpuff og vårrull med morkel og edamamebønner
Inneholder hvete, soya, melk, egg sesam, bløtdyr

Soppsalat V 
Inneholder hvete, sesam

Sursøt kylling 
Inneholder egg

Tofu, aubergine og japansk sopp   
med hjemmelaget tofu, chili og sorte bønner
Inneholder hvete, soya, bløtdyr

Woket okseribbe med VSOP cognac og romanesco  
Inneholder sulfitt, soya, hvete, egg

Vannspinat V

Jasmin ris V

Soyakaramell og banan delice 
peanøtt, melkesjokolade, chantillykrem
Inneholder egg, peanøtter, soya, melk, hvete

Sesongens utvalg av sorbet
Kan inneholde hvete, egg, melk, havre

Drink

Small eat
choose one

Main
choose one

Side

Dessert
choose one

Taste of Ling Ling
388 per person for 3 courses 
298 per person for 2 courses 
Monday – Friday  
11am to 4pm
Available for parties of two or more



Supreme dim sum tallerken 260
litchi og hummer, ibericogris og reker,  
sjøtunge med sort trøffel, kongekrabbe og kamskjell
Inneholder skalldyr, hvete, bløtdyr, fisk

Vegetarisk dim sum tallerken V 180
grønnsaker, jicama og shiitake, tofu, vannkastanje
Inneholder hvete, soya, sulfitt 

Peking duck med Oscietra kaviar  3400

Peking duck 1990
hel and med 16 pannkaker 
andre rett med sort bønnesaus eller ingefær og vårløk
Inneholder sesam, sulfitt, soya, fisk, hvete, bløtdyr, mustard, selleri

Lettgrillet wagyu med sitrongress saus  370
Inneholder sesam, soya, sulfitt, selleri, sennep, hvete

Woket hummer i superior safransaus 90 per 100g 
Inneholder sulfitt, skalldyr, melk

Gresskar- og pinjekjernepuff V 75
Inneholder melk, hvete, pinjekjerner 

Bakt reinsdyrpuff  115
Inneholder soya, melk, egg, hvete, sesam, bløtdyr 

Crispy duck rull  90
Inneholder soya, hvete, bløtdyr, sulfitt

Char siew bao  150
Inneholder soya, hvete, sesam,bløtdyr, selleri, sennep, egg

Vårrull med morkel og edemamebønner V 125 
Inneholder hvete, soya

Supreme

Small eat



Fritert kylling og mangosalat 195
Inneholder egg, sesam

Crispy duck salat    225 
med grapefrukt, pinjekjerner og vårløk
Inneholder sesam, sulfitt, soya, pinjekjerner, egg, hvete, bløtdyr

Dampet langoustine med eggehvite 345
Inneholder egg, skalldyr, soya, hvete

Dampet torsk med Assamsaus 245
inneholder fisk, melk, hvete

Vegetarisk ris rull (kun til lunsj) 140
Inneholder soya, hvete, sesam

Kai lan reke rull (kun til lunsj) 180
Inneholder hvete, skalldyr, soya, sesam, bløtdyr

Wagyu rull (kun til lunsj) 298
Inneholder hvete, soya, sesam

Dampede kinesiske grønnsaker V  128
Inneholder sulfitt

Pak choi
Vannspinat

Salad

Steam



Grillet satay kyllingspyd 180
Inneholder sesam, bløtdyr, soya, skalldyr, egg, peanøtt, sulfitt, kastanjenøtter, 
fisk, hvete

Grillet sabelfisk med ingefærsoya 355
Inneholder fisk, soya, hvete, sesam

         

       

Barbeque char siu svin  235
Inneholder egg, sesam, sennep, hvete, sulfitt, soya, bløtdyr 

Stuet maissuppe                                                                                       95
med kylling og asparges

Sterk og syrlig suppe med sjømat 105
Inneholder skalldyr, bløtdyr

Grill

Roast

Soup



Woket okseribbe med VSOP cognac og romanesco  325
Inneholder sulfitt, soya, hvete, egg

Woket asiatisk sopp V 155
Inneholder sulfitt, macadamiannøtter, hvete

Trøffel tofu med pak choi og shimeji sopp 250
Inneholder soya, egg, bløtdyr, hvete

Woket nepekake med sambasaus                                                   180
Inneholder hvete, skalldyr, selleri, sennep, egg, soya

Tofu, aubergine og japansk sopp  165 
med hjemmelaget tofu, chili og sorte bønner
Inneholder hvete, soya, bløtdyr

Sjømat gryte med “Nan Ya Jiang”  288 
med hjemmelaget tofu, chili og cherrytomater
Inneholder skalldyr, fisk, soya, hvete, egg, melk, bløtdyr

Stekt ris med egg V 125
Inneholder egg

Stekt ris med grønnsaker V 125 

Hakka nudler V 160
med shimejisopp, purre og saltet nepe 
Inneholder egg, soya, hvete

Wok-fry

Toban

Rice

Noodle



Peking duck 
Inneholder sesam, sulfitt, soya, fisk, hvete, bløtdyr, mustard, selleri

Supreme dim sum tallerken
Inneholder skalldyr, hvete, sennep, egg, bløtdyr, fisk

Crispy kylling rull
med sitrus saus
Inneholder hvete, melk 

Sterk og syrlig suppe med sjømat 
Inneholder skalldyr, bløtdyr

Woket kamskjell med sort bønnesaus 
Inneholder hvete, bløtdyr, egg, soya, sennep

Dampet torsk med superior soya saus  
inneholder fisk, melk, hvete

Wokede kinesiske grønnsaker med keisersaus 
Inneholder skalldyr

Kaviar nudler  
Inneholder hvete, soya, fisk

Andre servering av peking duck
med ingefær og vårløk

Krydret plomme 
kanel Madeleine, sitron, amaretto, vanilje
Inneholder hvete, egg, melk,mandel

To start

Ling Ling Journey
988 per person
Available for parties of two or more

To continue

To finish



V vegetarian

Although all due care is taken, dishes may still contain ingredients that are not

set out on the menu and these ingredients may cause an allergic reaction.

Guests with allergies need to be aware of this risk and should ask a member of

the team for information on the allergen content of our food.

Soyakaramell og banan delice 145
peanøtt, melkesjokolade, chantillykrem
Inneholder egg, peanøtter, soya, melk, hvete

Matcha og eple choux bakkels 145
posjert eple, vanilje, mandel feuillitine
Inneholder hvete, egg, melk, mandel

Krydret plomme 145
kanel Madeleine, sitron, amaretto, vanilje
Inneholder hvete, egg, melk,mandel

Melkesjokolade parfait                                                                          145
med hasselnøtt og mandarin
Inneholder egg, peanøtter, soya, melk, hvete

Sesongens frukt 185

Utvalg av iskrem og sorbet 95
Inneholder egg, melk, hvete, havre

Dessert




