Meny
Höst / Vinter

Allergisk? Vänligen prata med personalen.

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

” Pärlan Vid Strömmen ”

Plock / Förrätter

*Bryggans Toast Skagen 129:*Frästa Jätteräkor 109:Chili, vitlök, vitt vin, persilja & bröd.

*Smörfrästa Kantareller på Bröd 119:Lök, persilja, västerbottensostskräm & krispigt fläsk.

*Saltbakade Betor ( Veg ) 89:Honung, getostkräm & valnötter.

*Rostat vitlöksbröd m Aioli 59:-

*Bryggans Plock ( Rek 1-2p ) 195:Charkuterier, ostar, marinerade oliver, marmelad & bröd.

Huvudrätter
*Bryggans Plankstek
*Hjort 295:- *Oxfilé 295:- *Fläskfilé 275:Duchesse, rostade rotfrukter, tomat, baconlindad haricots verts, rödvinssky & örtbearnaise.

*Lax 219:Bönor, dillhollandaise & potatispuré.

*Torskrygg 269:Bönor, krispig kål, sandefjordssås & dillkokt potatis.

*Nattbakad Oxkind 239:Krispigt fläsk, rotfrukter, löksky & potatispuré.

*Fisk & Skaldjursgryta 225:Tomatbaserad, grädde, rotfrukter, västerbottensostkräm & bröd.

*Bryggans Älg Bolognese 195:Persilja & lagrad ost.

*Pepparstekt Oxfilé 325:Bönor, bakad tomat, pepparsås & potatisgratäng.

*Hjort 345:Rostade rotfrukter, vinbär, krispigt fläsk, kantarellsås & potatisgratäng.

* Våra vällagade rätter tillagar vi från grunden med kvalitativa råvaror och har en
betoning på ekologiskt och närproducerat efter säsong och tillgång.
* Vid vegetariska alternativ, vänligen fråga personalen.

Bryggans Klassiker
*Fläskschnitzel 189:Ärtor, citron, rödvinssky, bearnaise & rostad potatis.

*Wallenbergare på Vildsvin 195:Ärtor, lingon, brynt smör & potatispuré.

*Isterband 169:Rödbetor, bryggans senap, saltgurka & krämig pepparrotspotatis.

*Moules Frites 195:Blåmusslor, vitt vin, grädde, persilja, lök, aioli, bröd & pommes frites.

*Bryggans Burgare 195:Sallad, lök, bacon, cheddar, bearnaise, saltgurka, & pommes frites.

*Bryggans Vildsvins Burgare 195:Sallad, lök, tomat, tryffelmajo, saltgurka & pommes frites.

*Bryggans Grillost Burgare ( Veg ) 179:Sallad, lök, tomat, aioli, saltgurka, & pommes frites.

*Självklart har vi en Meny för de små! Vänligen fråga personalen.

Desserter
*Friterad Camembert 109:Hjortronsylt, persilja & vaniljglass.

*Tappad Glasstrut på Friterad Munk 105:Grädde, chokladsås, coulis, körsbär & vaniljglass.

*Vispad Citron Cheesecake 95:Havrecrumble, färskostkräm, lemoncurd & rostad mandel.

*Äppelpaj 89:Vaniljglass & rostad mandel.

*Chokladpannacotta 85:Vaniljcrumble & bärkompott.

*Crème brûlée 89:Gjord på tonkaböna & kardemumma.

