
DRINKAR

PROVENCE
En egen tolkning av ”Gin och tonic”

Fatlagrad fransk gin, citron, tonic och lavendelblom.
Byggs och levereras i Highballglas

 125,- / 5 CL

MORS LILLA OLLE…
"Blåbär, citron, och skog"

Frysta blåbär, citronvodka, timjan och tallbarsté.
Skakas, silas och serveras i Cocktailglas

 125,- / 5 CL

CRÊME BRÛLÉE
"Klassiska desserten som drink”

Vaniljvodka, ägglikör, hasselnötslikör, mandelmjölk
och karamelliserat socker. Serveras i Cocktailglas

 125,- / 5 CL

SKOGSMOPOLITAN
”Urban skogsmulle”

Citronvodka, lingon, apelsinlikör och rökt
tranbärsjuice. Serveras i Cocktailglas

 125,- / 5 CL

MOUSSERANDE

J. CHARPENTIER PRESTIGE BRUT
Torrt, friskt med skön mousse och balanserad syra.

Röda äpplen och jasminblom med inslag av rabarber
och kex. Mineralig avslutning med längd

125,- / gl.          749,- / fl.

Champagne, Frankrike

ROTARI CUVÉ 28
Torrt, friskt och fruktdrivet med inslag av gröna

äpplen, krusbärskompott och päron. Okomplicerat
och publikt med citrusfrisk avslutning.

79,- / gl.          499,- / fl.

Trentino, Italien

SEGURA VIUDAS VEGA
Torrt, friskt och minerligt med tydlliga toner av

blodgrape. Pigg mousse med skön avslutning präglad
av mineraler och citrus

499,- / fl.

Katalonien, Spanien

J.M BERNHARD CRÉMANT ROSÉ
Torrt, friskt med behaglig mousse, fruktig smak med

inslag av björnbär, röda vinbär och hallon,
balanserad syra

99,- / gl.          599,- / fl.

Alsace, Frankrike

BARMENY
SERVERAS MÅN-LÖR FRÅN 14.00

MOULES FRITES
Vitvinskokta musslor i grädde med persilja och
vitlök, serverade med aioli och grillad baguette

105,-

MOULES FRITES STOR
Vitvinskokta musslor i grädde med persilja och
vitlök, serverade med aioli, grillad baguette och

pommes frites
175,-

PLOCKTALLRIK
Bresola och lufttorkad skinka med veckans ost,

marinerad kronärtskocka och oliver
89,- / 50 CL

STOR PLOCKTALLRIK
Bresola och lufttorkad skinka med veckans ost,

marinerad kronärtskocka och oliver serveras med
dragonmajonnäs och pommes frites

89,- / 50 CL

CEASARSALLAD
Grillad Svensk kyckling, romansallad, rödlök, bacon,

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

BURGARE X
På högrev och bringa med briochebröd, cheddar,

sallad, lök, tomat, pommes, ketchup och
dragonmajonnäs

BÖNBURGARE X
Bönburgare med cheddarost, briochebröd, sallad,

tomat, lök, pommes frites, ketchup och
dragonmajonnäs

SNACKS
NÖTTER 30,-

MANDLAR 30,-

POPCORN 30,-

CHIPS 30,-

OLIVER 30,-

MER INFO...
WWW.BRASSERIEX.COM

VITT

CALVET SAUVIGNON BLANC RESERVE
Torrt, friskt och aromatisk med tydliga inslag av

krusbärsbuske, citronmeliss och passionsfrukt. Hög
syra, bra längd med mineral och citrus i avslutningen

 99,- / gl.     399,- / fl.

Bordeaux, Frankrike

J.M BERNHARD RIESLING 2015
Torrt, friskt med inbjudande doft av tropisk frukt

och skiffer. Torr frisk smak med inslag av
jasminblom, honung och med viss rökighet.

 125,- / gl.     499,- / fl.

Alsace, Frankrike

STONE BARN CHARDONNAY
Torrt, friskt och fruktigt, påtaglig smak av tropisk

frukt, vanilj och smörkola. Fruktdrivet, medelfylligt
med torkad ananas och mango i avslutningen

 99,- / gl.     399,- / fl.

Kalifornien, USA

DOMAINE DU COLOMBIER CHABLIS
Torrt, friskt med inslag av kartig frukt och kalk.

Smaken är mineralstinn, syran hög och eftersmaken
bjuder på längd och rökig mineral

125,- / gl.     499,- / fl.

Bourgogne, Frankrike

RÖTT

MARKOWITSCH PINOT NOIR
Torrt, friskt, stramt och elegant. Här hittar vi finess

med druvtypiskt uttryck där smaken präglas av
hallon, läder och skön örtighet.

125,- / gl.     499,- / fl.

Carnuntum, Österrike

BRICCOTONDO BARBERA
Torrt, friskt med uppiggande tanniner där smaken
domineras av körsbär, viol och lakrits. Eftersmaken

är kryddig med inslag av kaffe och körsbär
99,- / gl.     399,- / fl.

Piemonte, Italien

STONE BARN ZINFANDEL
Torrt, friskt och fruktdrivet med inslag av björnbär,

blåbär och plommon. Balanserad syra, tuktade
tanniner med eftersmak av björnbärssylt och tobak

99,- / gl.     399,- / fl.

Kalifornien, USA

CLUB PRIVADO RIOJA 2011
Torrt, friskt och fruktigt med inslag av stall, hö, dill

och vanilj. Smaken är medefyllig med mjuka tanniner
och eftersmaken är bärig och torr

125,- / gl.     499,- / fl.

Rioja, Spanien

ALKOHOLFRITT VIN
Barrels & Drums, Sparkling 39,- / gl.

Barrels & Drums, Chardonnay 39,- / gl.
Barrels & Drums, Merlot 39,- /gl.



TORSDAGAR

KOM NER KOM NER........
Vi älskar mat och dryck. Vi bryr oss om miljön och

klimatet. Våra viner är ekologiska och
Klimatkompenserade. Dessutom är även vissa viner

kravmärkta. För att minimera transporterna
så kommer de flesta av våra viner ifrån Europa -

just för att vi respekterar: miljön, maten,
vinet och framtiden

PRISER
TORSDAGAR FRÅN 15.00

VECKANS LJUSA ÖL 33CL 69,-

VECKANS IPA 33CL 69,-

VECKANS MÖRKA ÖL 33CL 69,-

J. CHARPENTIER CHAMPAGNE / GLAS 69,-

COLOMBIER CHABLIS / GLAS 69,-

BRASSERIETS BEAUJOLAIS / GLAS 69,-

APEROL SPRITZ 69,-

SNACKS
NÖTTER 30,-

MANDLAR 30,-

POPCORN 30,-

OLIVER 30,-

CHIPS 30,-

HANTVERKSÖL
BROOKLYN BREWERY

BROOKLYN SCORCHER IPA 4,5%
Blommig och humlebesk med inslag av tall, kåda och

nyklippt gräs. Maltig och torr avslutning med
inslag av råg, och apelsin

69,- / 33 CL

BROOKLYN LAGER 5,2%
Maltig, torr smak av ljust bröd, citrus och gräs.

Behaglig och balanserad beska där avlsutningen
bjuder på sköna citrustoner med viss efterbeska

69,- / 33 CL

BROOKLYN HECLA IRON ALE 3,4%
Torr smak med rostade toner med inslag av mörk

choklad, körsbär och med en blyg rökighet i
bakgrunden. Avslutningen torr och fruktig

69,- / 33 CL

CARLSBERG NON-ALCOHOLIC
Brödig, maltdominerad smak, något söt med
tydliga toner av ljust bröd, majs och citrus.

39,- / 33 CL

FREDAGAR.....

FREDAGSFEELING!
På fredgar bjuder vi på skön feeling i

Bar X Bar X: är mötesplatsen där modernt
servicesätt präglat av energi och fingertoppskänsla

skapar gemytlighet och stämning.
Med nyfikenhet och lärande utvecklas vi. Med

gästfokus och värdskap som ständig kompass ställer
vi frågan: "vad kan vi göra för dig..?

PRISER
FREDAGAR FRÅN 15.00

VECKANS LJUSA ÖL 33CL 69,-

VECKANS IPA 33CL 69,-

VECKANS MÖRKA ÖL 33CL 69,-

VECKANS (VÄRSTING)DRINK 4CL 69,-

VECKANS JÄRN 4CL 69,-

J. CHARPENTIER CHAMPAGNE / GLAS 99,-

APEROL SPRITZ 69,-

HANTVERKSÖL
NYNÄSHAMNS ÅNGBRYGGERI

BEDARÖ BITTER 4,5%
Torr, frisk och aromatisk smak av grönt gräs och
humle, balanserad och hög beska med lång torr

eftersmak med toner av honung och örter
89,- / 50 CL

BRÄNNSKÄR BROWN ALE 5,3%
Maltig, torr smak av råg, karamell och apelsinskal.

Avslutningen är nästan söt med nyanser av choklad
och sirap. Balanserad beska

89,- / 50 CL

INDIANVIKEN IPA 6,2%
Torr, frisk smak av jäst och surdegsbröd med

generösa humletoner och torr och lång avslutning
med toner av citrus. Påtaglig beska

89,- / 50 CL

LANDSORT LAGER 5,2%
Torr, frisk och balanserad smak med inslag av rostat
bröd och halm Avslutningen är frisk och elegant med

viss restsötma – balanserad beska
89,- / 50 CL

SOTHOLMEN STOUT 4,0%
Torr, frisk smak av kaffe och mörk choklad med en

lätt kropp och försiktig avslutning med diskreta
toner av körsbär – behaglig beska

89,- / 50 CL

LÖRDAGSGODIS
SPRIT + GODIS = BARNSLIGT GOTT!!

LÖRDAGSGODIS - LAKRITS
Turkisk peppar (godis), Virtuous vaniljvodka och

Sprite - serveras i plastpåse med sugrör
99,- / 4 CL

LÖRDAGSGODIS - GODISGRIS
Polkagrisar (godis), Virtuous vaniljvodka och Sprite -

serveras i plastpåse med sugrör
99,- / 4 CL

LÖRDAGSGODIS - SURGUBBE
Sura Nappar (godis), Virtuous vaniljvodka och Sprite

- serveras i plastpåse med sugrör
99,- / 4 CL

LÖRDAGSGODIS - SOCKERKICK
Vingummi (godis), Virtuous vaniljvodka och Sprite -

serveras i plastpåse med sugrör
99,- / 4 CL

HANTVERKSÖL
NYA CARNEGIEBRYGGERIET

AMBER ALE 4,8%
Torr, frisk med maltdominerad smak av råg,

apelsin samt en knuff sirap. Balanserade beska
79,- / 33 CL

J.A.C.K. PALE ALE 4,5%
Torr, frisk smak dominerad av grapefrukt, ananas

och tallbarr. Citrusfrisk med påtagliga beska
79,- / 33 CL

KELLERBIER 5,9%
Uppfriskande beska och en stor blommig, örtig

humlearom. Tjeckisk och tysk humle slåss om
uppmärksamheten, ofiltrerad.

79,- / 33 CL

100W IPA 6,8%
Torr, frisk välgjord IPA med tydliga humletoner. Här

är även smaken maltdominerad vilket ger både
beska och sötma i ölet.

79,- / 33 CL

FRIDENS ALE - AMERICAN DARK ALE 7,1%
Torr, frisk med tydliga karamelltoner,
balanserad beska och generös smak.

79,- / 33 CL

LUMA LAGER 5,0%
 En välhumlad) filtrerad och lysande lager. Smaken är

torr och frisk med mjukt balanserad beska.
79,- / 33 CL


