À LA CARTE
MAJ - AUGUSTI 2019

DJURGÅRDSBRUNN

en härlig början
ett glas cava

NV VILLA CONCHI, CAVA, ESP 

85

ett glas champagne
MUMM CORDON ROUGE 

115

ett glas alkoholfri champagne
RICHARD JUHLIN 

85

drinkar
aperol spritz
APEROL, CAVA, SODA



125

limone spritz
LIMONCELLO, GINGER ALE, CITRONJUICE,
SOCKERLAG



125

mango passion
ABSOLUT MANGO, PASSIONFRUKTSJUICE,
CITRONJUICE, SOCKERLAG, ÄGGVITA



125

vit sangria
POME VERTE, CAVA, VITT VIN,
SOCKERLAG, FÄRSK FRUKT



brunnens gt
HENDRICK’S GIN, FLÄDERTONIC, GURKA, CITRON

125



125

À LA CARTE
SMÅRÄTTER
59
med koreansk chili och flingsalt
friterad grönkål

skagentaco 95
med pepparrot, dill och löjrom
tonfisktaco 85
med krispig isbergssallad, tzatziki och fetaost

75
med dillmajonnäs och picklad rödlök
anjovisfritters

marinerade oliver

49

FÖRRÄTTER
125
med ramslöksmajonnäs, rökta mandlar och
vattenkrasse
sotad sparris

139
med grillad tomat, dragonfärskost och krispig purjolök
gravad sotad biff

170
med marinerade oliver och lagrad ost

kökets urval av charkuterier

dill och vitlöksgratinerade havskräftor

med grillad levain

189

198 / hel 279
med löjrom och grillad levain

skagen halv

SALLADER
grillad tonfisk 229
med kimchimajonnäs, hyvlad kål, vårlök, koriander,
tomat och friterade glasnudlar

219
med grillad avokado, oliver, sotad citron, tomat,
rödlök, oregano och tzatziki
fetaostsallad

Vill ni veta exakt vad maten innehåller? Fråga er kypare så berättar vi!

VARMRÄTTER
B akad röding 259
med forellrom, skummig vitvinssås, sockerärtsallad med
spenat och schalottenlöksvinaigrette samt krossad potatis
med smör och dill
K rispig friterad majskyckling 195
med friterad nypotatis, syrlig kapris och parmesanemulsion
och grillad gemsallad
V ariation på broccoli 209
med potatispuré smaksatt med fermenterad vitlök, rostad
quinoa och spräckt portvinsreduktion

Grillad gödkalv 289
med stenugnsbakad oxmärg, bakad tomatsallad, pommes
frites och bearnaise
Meatballs for the peoples klassiska köttbullar 195
med potatispuré, gräddsås rårörda lingon och pressgurka
P late de jour
Fråga personalen om kvällens varmrätt och pris

SIDES / TILLBEHÖR
P ommes frites 55
med bearnaise
A vokado halv 45 / hel 59
med rostad vitlöks- och chiliolja
L iten

grönsallad

45

T omatsallad 55

DESSERT
119
med rabarber, vaniljkräm och lönnsirap
friterade munkar

eclair 145
med mörk chokladcrème, pistageglass och hallon

135
med vanlijcrème och maräng
jordgubbstartlett

créme brulé

98

chokladtryffel
chokladsboll

35

35

KAFFE & AVEC
kaffe från johan & nyström
kaffe 38
fika är ett fylligt och runt kaffe som med toner av mild kakao.
espresso - enkel / dubbel 32/38
fundamental espresso bjuder på knäckig sötma med härligt bett av
nektarin och en krämig, nougatliknande munkänsla.
caffé latte

48

cappuccino

38

te 38
earl gray, apelsin och mint, roobios, fläder och äpple

rom
diplomatio reserva mantuano
zacapa

27/ cl

23 Y 44/ cl

whiskey
jameson

22/ cl

four roses singel barrel
ardberg

32/ cl

37/ cl

cognac/calvados
grönstedts v . s . o . p
grönstedts v . s .
torres

26/ cl

26/ cl

10 20/ cl

boulard calvados

21/ cl

tequila

olmeca altos ,

100%

agave

grappa
masi grappa di amarone

21/ cl

26/ cl

