Trerätters sommaren 2021
TRERÄTTERSMENY
Axmarröra ***
Sallad, citrondressing och grillat vitlöksbröd.
Stekt rödtungafilé ***
Svamp, räkor, skaldjurssås och vitvinssås.
Serveras med hummerglaze och pressad potatis.
Varm hjortronsylt ***
Vaniljglass, vispgrädde och flarn.
(ord. 441:-)

419:-

FÖRRÄTTER
Hela räkor ***
Aioli och grillat vitlöksbröd.

115:-

Axmarröra ***
Sallad, citrondressing och grillat vitlöksbröd.

105:-

Rökt dovhjort
Pepparrot, beta, äggula, picklad senap, chips, lök och kapris.

112:-

Skaldjurssallad med räkor och kräftor ***
Bacon, pinjekärnor, mandel och krutonger

109:-

Havsdeli ***
3 sorter sill: Inlagd, senapssill, Kusösill med färskpotatis,
surdegsknäcke, smör, kryddost, gravad lax,
dillpesto och pepparrot.

129:-

Betor ***
Sallad, citrondressing och kryddost.

109:-

EFTERRÄTT
Svensk sommar XXL **
Ett berg av vaniljglass, grädde och färska jordgubbar!
Svensk sommar **
Vaniljglass, grädde och färska jordgubbar.

129:94:-

Kolapannacotta **
Hallonmarmelad, saltrostad mandel och lakritsskum.

104:-

Crème brûlée **
Marinerat päron, yozo och kardemummaglass.

112:-

Glass med hjortron ***
Vaniljglass, vispgrädde, varma hjortron och flarn

104:-

Inkokt päron **
Havresmulor och vaniljglass.

110:-

* Innehåller gluten
** Innehåller laktos
*** Innehåller gluten och laktos
Är du allergisk? Fråga personalen så hjälper vi dig.
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Sommarmeny 2021
VARMRÄTTER
Gräddad torskrygg med räkor **
Ugnsbakad torsk med Kusösås smaksatt med caviar,
löjrom och forellrom.
Serveras med pressad potatis.

279:-

Gravad lax **
Vår egen klassiskt gravade lax med hovmästarsås
och dillstuvad potatis.

219:-

Bakade rotfrukter
Pumpakärnor, linser, tomatsås och saffransaioli.

195:-

Lax-Basilika **
Grillad lax med sparris, basilikasås och hollandaiseskum
Serveras med pressad potatis.

232:-

Långbakad ryggbiff
Dragonmajo, syrad kål, pepparsky, svart potatis.

269:-

KLASSIKER PÅ AXMAR BRYGGA
Grillad lax **
Gräddkokta grönsaker och skaldjurssås.

225:-

Stekt rödtungafilé ***
Krispig stekt rödtungafilé med svamp, räkor, skaldjurssås
och vitvinssås.

235:-

Skepparmiddag ***
Lax, rödtunga, torsk, rostad paprika, svamp, skaldjurssås
och räkor. Alla Bryggans klassiska fiskrätter toppas med
hummerglaze och serveras med pressad potatis.

249:-

BARNENS VARMRÄTT
Köttbullar ***
Gräddsås, lingonsylt och potatispuré.

79:-

Grillad lax **
Hollandaise och potatispuré.

99:-

BARNENS EFTERRÄTT
Sjörövarglass ***
Flarn, grädde och karamellsås.

59:-

* Innehåller gluten
** Innehåller laktos
*** Innehåller gluten och laktos
Är du allergisk? Fråga personalen så hjälper vi dig.
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