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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. 



Jasmin grønn te
Fujian, Kina

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

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

Fritert kylling og mangosalat 
Inneholder egg, soya, fisk,sesam

Dampet torsk med Assam saus  
Inneholder fisk, melk, hvete

Tofu, aubergine and japansk sopp
Inneholder soya, hvete, bløtdyr

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

Kinesiske grønsakerV

Jasmin ris V

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

Small eat
choose one

Side

Dessert 

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

Main             
choose one



Supreme Konge krabbe four ways 788
Shangai dumpling, dim sum, wok-fry og frisk salat                                        
Inneholder skalldyr, fisk, sake, sennep sesam, bløtdyr, soya, hvete, svin

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

Vegetrisk dim sum tallerken V 180
grønnsaker, jicama og shiitake, tofu, vannkastansje
Inneholder hvete, soya, sulfitt

Peking duck med Oscietra kaviar  3400

Peking Duck 1990
Hel and med 16 pannekaker  
andre rett serveres med sort bønnesaus eller ingefær              
og vårløk
Inneholder sulfitt, sesam, soya, hvete, fisk, skalldyr, bløtdyr, sennep, selleri

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

Gresskar og pinnekjerne puffV 75
Inneholder melk, hvete, pinjekjerner 

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

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

Vårrull med morkel og edamamebønner                                       125
 Inneholder hvete, soya

 

Supreme

Small eat



Konge østers sopp salat V  155 
med baby leaf, syltet lotus og havrerot kjeks
Inneholder hvete, soya

Fritert kylling og mangosalat  195
Inneholder egg, soya, fisk

Crispy duck salat   225 
med grapefruit, pinjekjerner, shallot løk
Inneholder hvete, sulfitt, sesam, soya, pinjekjerner, egg, bløtdyr

Dampet norsk kamskjell med glass nudler i                              210 
en Assam sauce  
Inneholder hvete, sulfitt, soya, fisk, skalldyr, bløtdyr, sesam, melk, egg

Dampet norsk torsk med Assam saus  245
Inneholder fisk, hvete, melk, soya

Kinesiske grønsaker V  128
Inneholder hvete, sulfitt  

Pak choi med hvitløk 

Morning glory 

Salad

Steam



Ling Ling barbeque grill spyd  245
Tiger reker, kylling satay med sesongens grønsaker                                        
Inneholder sesam, blætdyr, skalldyr, soya, egg, peanøtter, sulfitt,fisk,       
sennep, selleri

Kull grillet kyllingspyd 180
Inneholder sesam, bløtdyr, skalldyr, egg, peanøtter, sulfitt, fisk, 
sennep, selleri

Grillet Silver Cod 355
Inneholder hvete. sulfitt, soya, sesam

Aromatisk karamelisert kylling lår
med sitron saus
Inneholder sesam, sulfitt, sennep, hvete, soya, bløtdyr

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

Grill



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

Woket kamskjell i szechuan pepper 210
med shimeji sopp 
Inneholder hvete, sulfitt, fisk, soya,skalldyr, bløtdyr, sesam, melk, egg

Woket asiatisk sopp V 155 
Inneholder hvete, sulfitt, macademianøtter
 
Woket nepekake i samba saus 180
Inneholder hvete, skalldyr, selleri, sennep, egg, soya

Tofu , aubergine og japansk soppt’ 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 shimeji sopp, purre and saltet nepe 
Inneholder egg, soya, hvete

Toban

Rice

Noodle

Wok-fry



Peking duck 
med Oscietra caviar 
Inneholder hvete, sesam, sulfitt, soya, bløtdyr, sennep, selleri

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

Dampet norsk  kamskjell med glass nudler i en Assam saus
Inneholder skalldyr, fisk, hvete, egg, bløtdyr, melk, sulfitt, soya

Aromatisk karamelisert kyllinglår   
med sitron saus
Inneholder  hvete, melk

Woket kongekrabbe i svart bønnesaus
Inneholder skalldyr, hvete, soya,sesam 

Woket asiatisk sopp v

Inneholder hvete, soya, macademianøtter, sulfitt

Andre servering av pecking duck 
med ingefær og vårløk 

Jasmin ris V

Coconut semifreddo 
Tonka cremeux, sitron, ananas sorbet
Inneholder biff gelatin, hvete, melk, egg

To start

To finish

Escape
988 per person
Available for parties of two or more

To continue



Tropical rom savarin 145
Mango kompott med pasjonsfrukt suppe og,
chantilly krem
Inneholder rom, egg, melk, hvete

Sjokolade og oliven delice 145
Bringebær sorbet med bitter sjokolade og kandisert oliven
Inneholder egg, melk, hvete

Sitron og sesam terte 145
Sable breton, kandisert sitron med sesam marengs 
Inneholder biff gelatin, egg, melk,hvete, sesam

Coconut semifreddo 145
Tonka cremeux, lime, pineapple sorbet
Inneholder biff gelatin, egg, melk, hvete, sesam 

Sesongens frukt 130 
Inneholder egg

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

Dessert

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.






