
Förrätter
Starters
Skagen a la QHW
Räkor, dill, majonäs, 
pepparrot och kavring
Shrimptoast (Skagen)
2 3 5 8
Pris 125:-

Plocktallrik
Variation på chark med 
oliver, aioli och pommes
Variety of cured and dried 
meats with olives, aioli 
and french fries
58 
Pris 145:-

Osttallrik
Variation på ost med 
marmelad och knäckebröd
Variety of cheese with 
crispbread and marmalade 
 3 
Pris 125:-

Charktallrik
Variation på chark med 
oliver
Variety of cured and dried 
meats with olives
5 
Pris 110:-

Huvudrätter
Fish & Veg
Inkokt lax
Inkokt lax med färskpotatis, 
primörer och örtmajo
Salomon, new potato, prime 
salad, herb mayonnaise
3 
Pris 199:-

Smörstekt torsk
Smörstekt torsk serverad 
med färskpotatis, primör
sallad, brynt smör 
och örtmajo
Cod with new potato, 
primesalad, browned butter, 
herb mayonnaise
1358 
Pris 255:-

Lins och bönbiff
Lins och bönbiff med 
pommes, aioli och s
mörslungade primörer
Lens and bean steak, french 
fries, aioli, butterd primes
3568 
Pris 179:-

Huvudrätter 
Meat
Ryggbiff
Grillad ryggbiff med pommes, 
rödvinssås, örtmajo och 
sauterade grönsaker
Grilled meat with french fries
478
Pris 269:-

Ceasarsallad
Kyckling, kapris, vitlök, 
parmesan, bacon, lök, 
romansallad och krutonger
Chicken ceasar salad
58 
Pris hel (large) 169:- 
halv (small) 125:-

Burgare X
Brasseriets hamburgare med 
kökets val av tillbehör.
Serveras alltid med pommes 
frites
Brasserie X hamburger with 
chefs choice of toping 
Served with french fries
2358
Pris 199:-

Desserter 
Sweet Stuff

Creme Brûlée
Vanilj och gräddpudding med 
bränt och karamelliserat lager 
av socker
Cremé Brûlée vanilla
38
Pris 79:-

Luftig chokladmousse
Luftig chokladmousse med 
syrliga hallon och rostad 
sockerkaka
Chocolate mousse
238 
Pris 79:-

Vaniljglass
Vår egengjorda vaniljglass med 
jordgubbar och chokladsås
Vanilla ice cream with 
strawberries and chocolate sauce
38 
Pris 79:-

Chokladtryffel
Vår egengjorda tryfflar
Homemade truffles
3
Pris 135:-

Kvällens sorbet
Hör med er servitris/servitör 
om kvällens smak
Ice cream

Pris 45:-

Snacks
Nötter || 30:-
Pommes med dipp || 45:-
Oliver || 30:-
Chips || 30:-

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

En tredjedel av all mat som produ-
ceras i världen kastas. Därför har 
vi doggy bag om du inte orkar 
äta allt.

Allergener
1 Fisk
2 Gluten
3 Mjölk
4 Selleri
5 Senap
6 Soyabönor
7 Svaveldioxid
8 Ägg

Vill du veta mer om oss?
Besök vår hemsida på >>
www.brasseriex.com. 
Här får man ta del av menybyte, 
boka bord, nyheter, erbjudanden 
och mycker, mycket mera!

menu d’été
SOMMARMENY


