HELGBRUNCH
DJURGÅRDSBRUNN 2020

En Härlig 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 

aperitivo spritz 

105/455

JACOB’S CREEK APERITIVO SPRITZ HAR EN BAS AV MOUSSERANDE
VIN GJORD PÅ GLERADRUVAN. DEN UPPFRISKANDE,
MOUSSERANDE DRINKEN HAR EN FÖRFINAD SMAK AV
BLODAPELSINER MED NOGGRANT UTVALDA SMAKER FRÅN
VÄXTRIKET SÅSOM CINCHONA OCH EXTRAKT FRÅN LAKRITSROT.
SLUTRESULTATET BLIR SMAKRIKT OCH LÄCKERT MED INSLAG AV
BITTERSÖT CITRUS.

95

Äggservering
B runchtallrik 185
med grillad bacon, stekt korv, liten
ostomelette, bakad tomat och vitabönor
i tomatsås
O st - och skinkomelett
á la D jurgårdsbrunn 165
serveras med pommes frites, krispig sallad,
tomat och dijonnaise
S vampomelett 185
serveras med pommes frites, krispig sallad,
tomat och dijonnaise

burgare & mackor
B runnens steak sandwich 225
serveras med oxfilé, sallad, het tomatsalsa
och dijonnaise
B runnens hamburgare 235
serveras med pepperjack ost,
srirachamajonnäs, sallad, tomat, picklad
rödlök, saltgurka och pommes frites
B runnens kycklingburgare 235
serveras med srirachamajonnäs, sallad,
tomat, picklad rödlök, saltgurka, och
pommes frites

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

Sallader
B runnens räksallad 249
med räkor, aioli, ägg, avokado och syrlig rödlök
B runnens caesarsallad 235
med krispigt kycklinglår, krutonger,
bakad tomat och parmesan
B runnens vegetariska caesarsallad 235
med krispiga sojabönsbiffar, krutonger,
bakad tomat och parmesan

Brunnens klassiker
M athias klassiska köttbullar 215
serveras med potatispuré, gräddsås, rårörda
lingon och pressgurka
K lassisk skagentoast 210
serveras på rostad brioche med citron,
dill och krisig sallad

Sött till kaffet
B låbärspannkaka 95
serveras med vaniljglass
A merikansk pannkaka med nutella 95
serveras med nutella, vaniljglass och krossade
kanderade nötter
C itron - och marängpaj 125
med hallon och shisokrasse
”B akis ” brownie 135
med vaniljglass, hallonkompott, minimarshmallows
och krossade kanderade nötter
D agens

glass / sorbet

55

C hokladboll 35
C hokladtryffel

med havtorn

40

