Meny

Allergisk? Vänligen prata med personalen.

Gamla Bryggeriet, Sandgatan 1, gamlabrygg.se, 011- 103020.

” Anrika Pärlan Vid Strömmen ”

Förrätter

*Toast Skagen 129:Handpillade räkor, picklad lök, dill & citron.

*Skaldjurssoppa 109:Vittvin, persilja & örtkrutonger.

*Kantarelltoast 95:Syrad lök, ek rökt lagrad ost & granskott.

*Rostad Vitlöksbröd 69:Oliver & tzatziki.

*Bryggeriets lilla Bondsallad 89:Krispigt fläsk, brynt smörkräm & krutonger.

*Plock Ordinarie 145:Charkuterier, ostar, saltgurka, oliver, dipp & bröd.

Huvudrätter
*Vild Rydberg ( Johannesdals viltgård ) 289:Karamelliserad lök, lingon, GB:s senap, sky, äggula & rostad potatis.

*Hjort ( Johannesdals viltgård ) 309:Rostade rotfrukter, vinbär, viltgräddsås & rostad potatis.

*Rådjur ( Johannesdals viltgård ) 329:Rostade rotfrukter, granskott, enbärssås & potatisgratäng.

*Hängmörad Entrecote ( Bjursunds slakteri ) 379:Bakad tomat, lök, brynt vitlökssmör, bearnaise & pommes frites.

*Pocherad Skreitorsk 295:Handpillade räkor, dill, fänkål, skirat smör & kokt potatis.

*Karamelliserad Salmalax 289:Smörstekta bönor, kål, syrad lök, vaniljsmörsås & kokt potatis.

*Hängmörad Oxfilé ( Bjursunds slakteri ) 395:Bönor, kål, kantarellsås & potatisgratäng.

.
*Vegetariskt alternativ, vänligen fråga personalen.
* Våra vällagade rätter har en betoning på ekologiskt och närproducerat efter säsong och tillgång.
*Självklart har vi en Meny för de små! vänligen fråga personalen.

Allierade rätter
*Fisk & Skaldjursgryta 195:( tomatbaserad ) Rotfrukter, västerbottensostkräm & bröd.

*Rödvinsbrässerad Oxkind ( Bjursunds slakteri ) 225:Krispigt fläsk, rostad löksky & potatispuré.

*Helstekt Fläskfilé 185:Bönor, bakad tomat, sky, bearnaise & pommes frites.

*Wallenbergare på Vilt ( Johannesdals viltgård ) 189:Ärtor, lingon, brynt smör & potatispuré.

*Isterband ( Närproducerad ) 169:Inlagd rödbeta, saltgurka, senap och pepparrotssås & potatispuré.

*Gös 219:Bönor, vitvinssås & kokt potatis.

*Bryggeriets Burgare ( Bjursunds slakteri ) 209:( Hängmörad högrev, bringa & lägg ) Sallad, fläsk, cheddar, lök, aioli, GB:s senap och ketchup, saltgurka &
pommes frites.

*Kära gäst dessa rätter kan komma att ändras/ersättas vid åtgång, Hoppas på Ert överseende.

Desserter

*Mini Pavlova 119:Marängbotten, vaniljcrème, björnbär & grädde.

*Crème brûlée 95:Gjord på tonkaböna & kardemumma.

*Änglamat 105:Lingon, mjölk & älgörtsgrädde.

*Chokladfondant 125:Inkokta körsbär, kola crème & grädde.

*Ost & Chokladtryffel 109:Marmelad & kex.

