— FÖRRÄTTER —

— FÖR DE SMÅ —

BRYGGANS TOAST SKAGEN
Handskalade räkor, kräftstjärtar, rödlök &
pepparrot ..................................................... 125
LÖJROM
Serveras på råraka med smetana, gräslök,
rödlök, örtolja & citron ................................ 145
RÖKTA RÄKOR
Serveras med grillat bröd & aioli ................. 129
CHÈVRE CHAUD
Gratinerad getost med honung, fikon, ruccola
& frön. Serveras med grillat bröd ................. 115

— VARMRÄTTER —
MOULES FRITES
Blåmusslor med vitt vin, grädde & vitlök.
Serveras med pommes frites, bröd & aioli .. 199
TORSKRYGG
Med betor, sidfläsk, kaprisbär, örtkräm, brynt
smör, citron & dillslungad färskpotatis ........ 245

— MELLANRÄTTER —

FLÄSKFILÉ
Med bearnaise & pommes frites .....................

79

PANNKAKOR
Med sylt & grädde ..........................................

79

KRÄFTSALLAD
Kräftstjärtar med chili & citron, linser,
körsbärstomater, gurka, frön, ägg & aioli ...... 169
OST- & CHARKBRICKA
Kockens val av ostar & charkuterier. Med oliver,
kaprisbär, fänkålssalsa, fikonmarmelad, fröknäcke,
hemgjorda rotfruktschips & aioli .................... 165
SKALDJURSSOPPA
Med handskalade räkor, kräftstjärtar & musslor
Serveras med grillat bröd ............................... 165

BRYGGANS
— TRERÄTTERS —

BRYGGANS BLACK & WHITE
Fläskfilé, bearnaise, rödvinssky,
champinjoner & sidfläsk.
Serveras med pommes frites ........................ 179

BRYGGANS TOAST SKAGEN
Handskalade räkor, kräftstjärtar,
rödlök & pepparrot

HÖGREVSBURGARE
Cheddar, syrad lök, tomat,
sidfläsk & tryffelmajonnäs.
Serveras med pommes frites .......................

79

BRYGGANS RÄKMACKA
Handskalade räkor, örtmajonnäs,
picklad fänkål, ägg, & citron ............................. 179

GRILLAD LAX
Med skaldjurssås, fänkål, sparris,
citron & dillslungad färskpotatis .................. 195

KALVENTRECÔTE
Med gremolata, cognacsås, vispat vitlökssmör &
semitorkade körsbärstomater.
Serveras med friterad färskpotatis .............. 289

LAX
Med färskpotatis & aioli ................................

GRILLAD LAX
Med skaldjurssås, fänkål, sparris
citron & dillslungad färskpotatis

— DESSERT —
CHOKLADTERRIN
Med dulce de leche, kanderade hasselnötter
& vaniljglass ..................................................... 95
CITRONSORBET
Med myntasyrup & friterat bovete .................. 85
CRÈME BRÛLÉE
Med rörda bär från svenska skogar .................

95

COGNACSTRYFFEL
Doppad i vit choklad .......................................

39

CRÈME BRÛLÉE
Med rörda bär
från svenska skogar

369
175

CHÈVREBURGARE
Tomat, syrad lök, ruccola, honung & aioli
Serveras med pommes frites ....................... 175
RÖKT SPETSKÅL MED INGEFÄRSGLAZE
Med portabello, syrad lök, semitorkade
körsbärstomater & vegansk gremolatamajonnäs
Serveras med friterad färskpotatis............... 185

Vi samarbetar med lokala företag och därmed kommer
allt vårt bröd från Kavlat & Klart och
vår fisk från Fiskemagasinet.
Vid funderingar kring allergier,
vänligen fråga personalen.
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