
A LA
CARTE
MENU



FÖRRÄTTER STARTER
Toast skagen 110/175,-
Shrimp mixed in a dill and horseradish mayonnise served on toast
Innehåller: Ägg, Gluten, Skaldjur.

Charktallrik med serranoskinka, fänkålssalami,
salami romano, manchego, oliver och paprikakräm
serveras med levainbröd

110/175,-

Cured plate with serrano ham, fennel salami, salami romano
manchego, olives and bell pepper cream served with bread
Innehåller: Gluten.

Vitlöksbröd serveras med aioli 45/85,-
Garlic bread served with aioli

Innehåller: Ägg, Gluten, Mjölk.

HUVUDRÄTTER MAIN
Räkmacka med kokt ägg, sallad, tomat, syrad lök och
majonnäs

185,-

Shrimp on levain bread with boiled egg, salad, tomato, sour onion and
mayonnaise
Innehåller: Ägg, Gluten, Mjölk, Skaldjur.

Torsk med variation på blomkål, kokt potatis och
ruccolavelouté

225,-

Cod with variation of cauliflower, boiled potatoes and arugula velouté
Innehåller: Fisk, Mjölk.

Kalvytterfilé med vitlökssmör, ljummen potatissallad
och sky

275,-

Veal sirloin with garlic butter, lukewarm potato salad and jus

Innehåller: Mjölk.

Fläskschnitzel med rostad potatis, gröna ärtor och
kaprissmör

195,-

Pork schnitzel with roasted potatoes, green peas
and capers butter
Innehåller: Vete, Ägg, Mjölk.

Quality ost & bacon burger - 160 gr. grovmald högrev
& bringa med brioche, pommes och tryffelmajonnäs

179,-

Quality cheese & bacon burger – 160 gr. Served in brioche
with fries and truffle mayonnaise

Innehåller: Ägg, Gluten.

Caesarsallad med citron & timjanmarinerade kyckling,
parmesan och krutonger

155,-

Caesars salad with lemon & thyme marinated chicken, croutons and
parmesan

Innehåller: Ägg, Fisk, Gluten, Mjölk.

BRASSERI PARK
DESSERT
Jordgubbar med vaniljglass och vispad grädde 85,-
Strawberries with vanilla ice cream and whipped cream
Innehåller: Mjölk.

En kula glass/sorbet 35,-
Scoop of ice cream / sorbet
Please ask our staff for today’s flavors.

Chokladpralin 25,-
Chocolate praline

Innehåller: Mjölk.

LÄSBUBBEL

CAVA 79,-
CHAMPANGE 129,-

MSC-C-54562

Sjömat med detta märke kommer från ett
MSC-certifierat hållbart fiske.
www.msc.org/se ASC-C-00656

Sjömat med detta märke kommer från en ASC-
certifierad ansvarfull odling.
www.asc-aqua.org


