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drinkar

djurgårdspolitan 139 
VODKA, COINTREAU, LIME, TRANBÄRSJUICE & BUBBEL  

sommar highball 139  
GURKA INFUSERAD GIN, ST:GERMAIN, CITRON,  
HALLONSYRUP & SODAVATTEN 

dama blanca 139  
PERSIKA INFUSERAD TEQUILA, LIME, AGAVE,  
TRANBÄR & BUBBEL  

rhubarber fizz 139 
COINTREAU BLOOD ORANGE, APEROL, LIME, RABARBERSY-
RUP, GRAPE & SODAVATTEN 

ginger 43 139 
LICOR 43, GINGER ALE & LIME 

en bra början 

ett glas cava 
BODEGAS VILLA CONCHI CAVA BRUT SELECCION VEGAN  115

ett glas champagne 
NV LAUNOIS CUVÉE RÉSERVÉE GRAND CRU BDB BRUT VEGAN 145

ett glas alkoholfri champagne  
RICHARD JUHLIN 95



SMÅRÄTTER
pommes alumette 75 

med vispad crème fraiche, löjrom, rödlök och torkad dill           

svenska sommarkroketter  55 
med färskpotatis, dill och anjovis

anjovisfritters 65 
med dillmajonnäs och picklad rödlök 

mandlar 59 
med citron och salt 

FÖRRÄTTER
skagen halv 165/hel 265 

på rågbröd med löjrom och pepparrot 

sparris 115 
med krassepannacotta, vinägerkokt äpple och  

syrad fänkål 

charkbricka 150 
med prosciutto, mortadella och salami med  

marinerade oliver och lagrad ost 
 

gravad sotad oxfilé 119  
med friterad kapris, picklade senapsfrön, rostad  

rödbetscréme och gravad äggula

rosmaringravad lax 135  
med olivemulsion, grapefrukt och frissésallad

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

À LA CARTEÀ LA CARTE

SALLADER
trädgårdssallad  195 

med rostad broccoli, kanderade valnötter, vit balsamico och 
apelsinvinägrett 

brunnens caesarsallad 225 
med pankofriterade kyckling lårfiléer, krutonger, parmesan 

och bakade tomater 
broccoli istället för kyckling 215 



VARMRÄTTER
sotad torsk 259 

med färskpotatisstomp, brynt tryffelsmör, peccorino och 
krispiga sugarsnaps

grillad majskyckling 229 
med citronpolenta, tomatsky och spenatsallad 

flatbread bianco 195 
med västerbottenost, sparris, ört- och spenatsallad samt 

citronmandlar 
lägg till löjrom 75

grillad gödkalv 245 
med café de parissmör, krossad friterad färskpotatis, rostade 

primörmorötter och örtsallad

meatballs for the people 195 
klassiska köttbullar med potatispuré, gräddsås rårörda lingon 

och pressgurka  

helstekt oxfilé 295 
med bakad tomat, brytbönor, pommes frites och bearnaise

SIDES
pommes frites  50 

med bearnaise 

avokado 45 
med japansk majonnäs samt rostad vitlök- och chiliolja 

liten grönsallad 39 
med hyvlade rädisor, rödlök och gurka 

tomatsallad 50 
med syrlig rödlök, basilika och friterad kapris

DESSERT
romdränkt sockerkaka 99 

med grillad ananassorbet, rostad kokossand och  
kanderad lime 

mjölkchokladpannacotta 105 
med chokladjord, hallonmaräng, karamelliserad  

vit chokladcrème

grillad brioche 119 
med jordgubbar, syrlig yoghurtglass ”honeycomb”  

och myntasirap 

svensk sommar 129 
jordgubbar med vaniljglass 

créme brulée 95

chokladtryffel / chokladboll 35


