Brasseriets Hamburgare
Vår cheeseburgare är gjord på skånsk oxe & serveras i amerikansk stil med
picklad gurka, silverlök, amerikansk senap, vår hemkokta ketchup &
ekologisk cheddarost från Väddö gårdsmejeri.
Våra dubbelfriterade pommes frites ackompanjeras med fördel tillsammans
med en av våra goda dippsåser.

CHEESEBURGARE

Dubbel cheddarost, inlagd gurka, silverlök, ketchup & senap

Enkel 100g 85 :Dubbel 200g 135 :-

MÅNADENS BURGARE (Smashad med senap & lök)

Krispig sallad, Dubbel cheddarost, mayo, Bacon & picklad lök

Enkel 100g 105 :Dubbel 200g 155 :-

HALLOUMIBURGARE

Skånsk halloumi, picklad rödlök, röd chili, frissésallad & aioli

105 :-

BARN

Hamburgare

Kött 100g, cheddarost, ketchup & pommes frites

85 :-

Fish n chips

Friterad torsk, pommes frites & remouladsås

85 :-

SIDES
Pommes frites 25:Sötpotatis pommes 35:Mixed pommes 35:Loaded fries, rödlök, bacon, vitlök, chili, riven ost 55:Romansallad & frissésallad i vinnegrette 35:DIPPOR
Klassisk majonäs 15:Chilimajonäs 15:Aioli 15:Matmakarnas ketchup 15:-

A la carte
Varmrätter
Dagens rätt
Serveras mån-fre 11:30-14:00
Husmanskost på bästa skånska råvaror för dagen
110 :Fish n’ Chips
Pankopanerad torsk, frissésallad i citronvinnegrette, pommes &
kvarterets remouladsås
135 :Pytt i Panna
Fint skuren kalv, varmrökt gris & potatis.
Inlagda rödbetor, bakat ägg & senapskräm
125 :-

Mellanstora rätter

Grilled cheese sandwich
Cheddar, lagrad prästost, cream cheese & picklad jalapeno
65 :Kyckling & Bacon sandwich
Majskycklingfilé, stekt bacon, & parmesankräm
85 :-

FRUKOST

Varje dag från 08:00
Lilla frukosten
Äppelmust på handplockade äpplen
Bryggkaffe/te
Yoghurt, kvarterets granola & honung
Surdegsfralla med spickeskinka, lagrad ost & gurka
125 :Stora frukosten
Äppelmust på handplockade äpplen
Bryggkaffe/te
Yoghurt, kvarterets granola & honung
Valfri grillad macka
Croissant
169 :-

A la carté

Yoghurt, kvarterets granola & honung
45:Surdegsfralla med spickeskinka, lagrad ost & gurka
35 :Croissant med lagrad ost & marmelad
35:Croissant med lagrad ost & spickeskinka
35:Baguette med ost & prosciutto cotto
45 :-

Varma mackor
Grilled cheese
Cheddar, lagrad prästost, cream cheese & picklad jalapeno
65 :Kyckling & Bacon
Majskycklingfilé, stekt bacon, & parmesankräm
85 :-

