
En Härlig Början

ett glas cava 
NV VILLA CONCHI, CAVA BRUT SELECCIÓN, ESP 110

ett glas champagne 
NV PERRIER JOUËT, FRA 130

ett glas alkoholfri champagne  

RICHARD JUHLIN 95

Brunchdrinkar  
på glas eller kanna

sunny lemonade 110/380 
COINTREAU, APEROL, CITRON, SOCKER, TONIC VATTEN

op andersson organic aquavit  
cocktail lemon & nettles 95/380 
aquavit, citron, nässlor

bloody mary 110/380 
tomatJuice, vodka, bloody mix, lime, selleri, svartpeppar

mimosa 110/380 
CAVA, APELSINJUICE

bellini 110 
CHAMPAGNE, VIT PERSIKA

djurgårdsbrunns homemade  
exotic lemonade 59/220 
CITRONJUICE, EXOTIC SYRUP, FRUKT, SODAVATTEN
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325 :- INKL. KAFFE, 95 :- FÖR BARN UNDER 12



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

Brödstation 
knäckebröd • focaccia • croissant

naturell färskost • grönkålspesto

vispat smör • grönärtsspread 

Ostar 

gruyère • kvibille ädel

brie • chevré

marmelad • salta kex • finncrisp

Upp”äggande” rätter 
bakade ägg  
med grönkål

ugnsomelett  
med fetaost och spenat

äggröra  
med gräslök (toppad med gräslökolja)

Kalla såser 
bluecheese dip

dijonaise

hot island dressing

vinnaigrette

ceasar dressing på kapris

Grönt och Skönt  
med toppings och tillbehör

romansallad

grönsallad

tomater

krispig gurka

rivna morötter

edamamebönor

marinerade oliver

hyvlade rädisor

picklad rödlök

hyvlad parmesan

pumpafrön

solroskärnor

krutonger  

smulad fetaost  
med olivolja och örter

kryddkokt couscous  
med grillade grönsaker

krämig potatissallad  
med kapris och purjolök

bakade rödbetor  
med chevré och honung

rostad kålsallad  
med sesam och soja



 Från Hav, Gård och Skog
gravad lax

varmrökta laxfenor

grillad tonfisk

vitlöksmarinerade champinjoner 

veckans salami

prosciutto

mortadella

sobrasada

Varmt
lammkorv

prinskorv 

köksmästare mobergs köttbullar 

jerkkryddad kyckling med bluecheese dip 

kryddbakade tomater

bacon 

friterad örtkryddad potatis

vegansk lasagne

Dessertbordet
cheesecake 
med hallon

chokladkaka 

äppelkaka 
med saffran och vaniljcréme

chokladbollar

äppelsmulpaj

vaniljsås

vit chokladtartlett 
med bärkompott

småkakor

skuren apelsin 

våfflor

vispad grädde

rårörda bär

hjortronsylt

strössel

smågodis

Brunch à la carte 
trädgårdsallad 175  

med Chevré chaud och rostade rödbetor

 skagen på rågbröd 245 
 180g, med krispig gurka, sallad och pepparrot

bookmakertoast à la djurgårdsbrunn 269 

med pepparrot, pommes frites och grönsallad 

köttbullar 215 
med potatispuré, gräddsås, lingon och gurka




