
FÖRRÄTTER
STARTERS

PLOCKTALLRIK
Variation på chark med oliver, aioli och pommes

Variety of  cured and dried meats with olives, aioli

and french fries

yoa 145,-

DAGENS  SOPPA
Fråga din servitör/servitris

Serveras med hembakat knäckebröd
och färska örter

Soup of  the day with crisp bread and herbs

ruo 125,-

CHARKTALLRIK
Variation på chark med oliver

Variety of  cured and dried meats with olives

to 115,-

CROQUE MONSIEUR
Grillad ost och skink smörgås med dijonsenap och

tomat serveras med en örtsallad
Croque monsieur  with dijonmustard, ham and chease

wryo 115:-

SNACKS
NÖTTER 30,-

POMMES M. DIPP 45,-

OLIVER 30,-

CHIPS 30,-

HUVUDRÄTTER
MAIN

HALLOUMI X
Brasseriets Halloumiburgare med kökets

val av tillbehör
Serveras alltid med pommes frites!

Brasserie X halloumiburger with chefs choice of  toping

Allways served with fench fries

wyoa 199:-

CEASARSALLAD
Kyckling, kapris, vitlök, parmesan, bacon, lök,

romansallad och krutonger
Chiken ceasar salad

ya Hel (large) 169,-/ Halv (small) 125,-

RISOTTO
Risotto med saffran, skaldjur,

chevre och färska örter.
(Går att få som hel veg med quinoa)

Risotto with saffron, seafood and chevre

rtio 245:-

RÖDING
Ugnsbakad röding med stuvad potatis,

fänkål och svarvad gulbeta
Char with stewed potatoes, fennel and yellow beet

qro 255,-

"SKOMAKARLÅDA"
Grillad ryggbiff med bacon, potatismos, skysås och

purjolök
Grilled Sirloin wtih masched potatoes, bacon, red wine sauce and

onion

rtyoa 269:-

BURGARE X
Brasseriets hamburgare med kökets val av tillbehör

Serveras alltid med pommes frites!
Brasserie X hamburger with chefs choice of  toping

Allways served with fench fries

wryoa Enkel 199,- Dubbel 249:-

CLUB SANDWICH
Brasseriets Club sandwich med
grillat bröd med kyckling, bacon,

kaprismajonnäs, tomat, sallad och
pommes frites.

yoa 169:-

ANKA
Ankbröst med rostade rotsaker och skysås och

rårörda lingon
Duckbreast with rosted root vegetables and red wine sauce

to 269:-

DESSERTER
SWEET STUFF

CREME BRULEE
En klassisk brulee med bränt socker och

 säsongens smak
A classic brulee with browned sugar

ra 89,-

ÄPPELPAJ
Vår variant av äppelpaj med vanlijglass

Appel pie with ice cream

ra 89,-

CHOKLADTRYFFEL OCH MAKARONS
En munsbit chokladtryffel och en makaron

chocolatetruffle and a macaron

era 55,-

KVÄLLENS SORBET
Hör med er servitris/servitör om kvällens smak

Sorbet of  the Evening

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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Sjømat med dette merket kommer fra et MSC-
sertifisert bærekraftig fiskeri.
www.msc.org/no ASC-C-00656

Sjømat med dette merket kommer fra et ASC-
sertifisert ansvarlig oppdrettsanlegg.
www.asc-aqua.org


