
FÖRRÄTTER

RÖKT LAX OCH SIKROM
Finhackad rökt lax med gräslök, smetana, inlagd

rödlök, sikrom, skottsallad och krutonger
135,-

er

SKAGEN, HELT ENKELT
Handskalade räkor, dill, majonnäs, rödlök, pepparrot,

toastbröd
115;-

eru

CHARKUTERIE
Bresola, korv samt lufttorkad skinka

Oliver, kaprisbär, rostad paprika, kronärtskocka
125,-

MELLANRÄTTER
(HEL & HALV)

PLOCKTALLRIK HAV
Plocktallrik med råvaror från havet.
Kallrökt lax, kokta och rökta räkor,

rökta musslor,ost, tryffelaioli och bröd
(Ingår Pommes)

195;-

qwea

PLOCKTALLRICK LAND
Bresola, korv samt lufttorkad skinka med veckans ost

Oliver, Kaprisbär, rostad paprika, kronärstkocka
 (ingår pommes)

195,-

rua

CEASARSALLAD
Grillad kyckling, romansallad, rödlök, bacon,

parmesan, krutonger och kaprisdressing
 Stor 165,- / Liten 99,-

era

SNACKS
POPCORN 30,-

NÖTTER 30,-

OLIVER 30,-

CHIPS 30,-

HUVUDRÄTTER
(FISK & VEG)

BÖN OCH LINS FRITTERS
Fritters på bönor, linser, potatis, lök och färska örter

Pommes frites, tryffeldip
169,-

eya

FJORDÖRRET
Halstrad fjördörret

Ragu på tomat, saffran ,fänkål, lök, vitt vin
Räkor samt rökta musslor

195;-

wryio

HUVUDRÄTTER
(KÖTT & FÅGEL)

KALV ENTRECÔTE
Grillad Kalventrecote med 2 såser, tryffeldip samt

Vinsky, serveras med sauterade grönsaker
semitorkad plommontomat samt klyftpotatis

255,-

yoa

MAJSKYCKLING
Svamp, lök, svartrot och rökt sidfläsk
Puré på pumpa och vitlök, klyftpotatis

Vinsky

195;-

ryo

BURGARE X
På högrev och bringa med briochebröd, sallad,

tomat, lök och pommes frites
Serveras med veckans tillbehör

169,-

era

KVÄLLENS HUSMAN
Kvällens husman varierar från dag till dag

169;-

CHEFS CHOICE
En varierad 3 rätters meny som köket tar fram

under en 2 veckors period.

Förrätt: 95;-

Varmrätt: 250;-

Dessert: 95;-

3 rätters erbjudande: 355;-

DESSERTER

CREME BRULEE
Vanilj- och gräddpudding med bränt och

karamelliserat lager socker på toppen
Med smak av Lakrits

99;-

ra

GLASS
Päron, calvados, ingefära och mandel

99,-

rta

TRYFFEL
Det är vad det är, sött, smakrikt, en liten tugga till

kaffet helt enkelt!
30;-

r

SORBET
Kvällens smak på sorbet

Fråga personalen
45,-

Same, same but different. För att bevara 
regnskogen så är allt vi serverar fritt från 

dålig palmolja.

En tredjedel av all mat som produceras 
i världen kastas, därför har vi Doggy Bag 

om du inte orkar allt.

MER INFO...
WWW.BRASSERIEX.COM
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