
En Härlig Början

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

ett glas champagne 
NV G.H MUMM BRUT, FRA 130

ett glas alkoholfri champagne  

RICHARD JUHLIN 95

Brunchdrinkar  
på glas eller kanna

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

djurgårdsbrunns vårlemonad 70/280 
vodka, citron, nässlor och sodavatten

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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”Frukost” och Äggstra gott från köket  
i mindre storlek - är de små får man ta två  

eller till och med tre...
 

Äggröra 85 
med grillad levain och gräslök

Äggröra 115 
med bacon, tomat, grillad levain

rostad brioche 125 
med bakat ägg, gravad lax, hovmästarsås och spenat

stekt Ägg på rågbröd 65 
med avokado och chiliflakes

Litet och naggande gott 
 

pommes frites 55 
med bearnaise  

Brödigt
 

croissant 55

croissant 65 
med färskost och sylt 

croque monsieur croissant 95 
med rökt kalkon, tomat, dijonsenap och lagrad ost

amerikansk pannkaka 75 
med lönnsirap

amerikansk pannkaka 110 
med lönnsirap och bacon

Smoothies

Annat gött som äts med sked
 

grekisk yoghurt och granola 85 
med nötter och frön samt honung

apelsin, mango,  
yoghurt och  

hallon 65 

grönkål, spenat, 
Äpple, gurka, chili 

och ingefÄra  75



Har ni allergier eller vill ni veta exakt vad maten innehåller?  
Fråga er kypare så berättar vi mer!

Sött till kaffet Litet & sött
Äppel- och 

saffranskaka 85 
med vaniljgrädde

mjuk kryddkaka 85 
med lingonfärskost och 

kardemumma

crème brûlée 95 

chokladboll 35

chokladtryffel 35

 Matigare 
 

brunnens hamburgare 235 
med pepperjackcheese, sallad, tomat, picklad rödlök, 

saltgurka, srirachamajonnäs och pommes frites

mathias klassiska köttbullar 215 
med potatispuré, gräddsås, rårörda lingon och pressgurka

brunnens rÄksmörgås 250 
med 150g räkor, pepparrotsmajonnäs, bakat ägg, picklad 

gurka, tomat och krispig sallad

brunnens ceasarsallad 185 
med krutonger, kapris, parmesan, tomat, rödlök och gurka

brunnens ceasarsallad 215 
med krutonger, kapris, parmesan, tomat, rödlök och gurka 

med kryddrostad kycklinglårfilé

steak sandwich à la brunnen 298 
med oxfilé, bakad tomat, pommes frites, bearnaise  

och grönsallad

Holken 
 

soppa 125 
med bröd och färskost

croissant 65 
med färskost och sylt

kladdkaka 55 
med vaniljfärskost

chokladboll 35

chokladtryffel 35 


