Meny

Allergisk? Vänligen prata med personalen.

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

” Anrika Pärlan Vid Strömmen ”

Förrätter

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

*Escargot ½ dussin 135:Vitlöksgratinerade Bourgogne sniglar, persilja & bröd.

*Kantareller på Friterat bröd 119:Mögelost & krispig hjortchorizo.

*Vittvinskokta Blåmusslor 109:Grädde, persilja, lök & bröd.

*Rostat Vitlöksbröd 69:Oliver & tzatziki.

*Bryggeriets Plock 195:- (Rek 1-2p)
Charkuterier, ostar, friterade godsaker, saltgurka, dipp & bröd.

Huvudrätter
*Helstekt Vildsvinsfilé ( Närproducerad ) 259:Bönor, lingon, viltgräddsås & potatispuré.

*Rödvinsbrässerad Älg 339:Rotfrukter, lök, fläsk, svamp, tryffelsky & potatispuré.

*Hjort ( Närproducerad ) 295:Rostade rotfrukter, krispigt fläsk, vinbär, kantarellsås & rostad potatis.

*Nattbakad Oxkind ( Närproducerad ) 239:Rostade morötter, syrad lök, dillsås & kokt potatis.

*Smörpocherad Skreitorsk 259:Handpillade räkor, dill, pepparrot, brynt smör & kokt potatis.

*Pestobakad Lax 235:Sparris, lök, soltorkad tomat, grädde & ramen nudlar.

*Hängmörad Svensk Oxfilé 359:Baconlindad haricots verts, bakad tomat, grönpepparsås & rostad potatis.

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

Bryggeriets klassiker
*Bryggeriets Köttbullar 185:Lingon, lök, pressgurka, viltgräddsås & potatispuré.

*Isterband ( Närproducerad ) 179:Inlagd rödbeta, saltgurka, GB:s senap och pepparrotssås & kokt potatis.

*Wallenbergare på Vildsvin ( Närproducerad )

189:-

Ärtor, lingon, brynt smör & potatispuré.

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

*Bryggeriets Pytt i Panna 169:Grädde, lök, persilja, inlagd rödbeta & stekt ägg.

*Bryggeriets Burgare 195:( Hängmörad högrev, bringa & lägg ) Sallad, lök, bacon, rökt cheddar, bearnaise, saltgurka, dipp & pommes
frites.

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

Desserter

*Oscar II:s tårta 115:Marängbotten, smörkräm, grädde & rostad mandel.

*Crème brûlée 95:Gjord på tonkaböna & kardemumma.

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

*Bryggeriets Peach Melba 129:Rostad mandel, maräng, hallon coullis & parfait på brynt smör.

*Kvällens Ost & Chokladtryffel 89:Kex & marmelad.

