
kvällsmeny
Bubbel  

75 kr 
Wine & dine

Boeuf Bourguignon    169KR
På högrev, sidfläsk, pärllök & skogschampinjoner.  
Serveras med potatispuré.
 
Gnocchi med Valnötter   159KR
 Serveras med brynt valnötssmör, grönsparris,  
skogschampinjoner, semi-torkade tomater  
& parmigiano-reggiano. 
 
CANNELONI     159KR
 Ricotta & spenatfyllda cannelloni.  
Serveras med Bryggans tomatsås & västerbottenost.
 
ADD ON- Varmrökt lax   30KR

CAESARSALLAD    159KR
Bryggans caesardressing, smörstekt kyckling, lufttorkad 
skinka & parmigiano-reggiano. 

räkmacka De Luxe   159KR
Handskalade räkor, hemslagen majonäs, ägg, rom, 
picklad rödlök & dill. Serveras på smörstekt surdegsbröd 
med citron.

Gratinerad Chévresallad  159KR
 Serveras med Bryggans kryddvinaigrette,  
rödbetor, färska fikon, päron, valnötter & torkad frukt.

POKÉ BOWL  Er Favorit!   159KR
Med sesammarinerad lax, kyckling eller avokado. Serveras 
med sushiris, mango, het bönröra, picklad kål, bönkroddar, 
ingefära, wakamealger, sriracha-majjo och koriander.
MAKE IT VEGAN - AVOKADO

Rött 
Backhouse, Cabernet Sauvignon   95KR/380kr 
2017, Kalifornien, USA
Kraftfullt vin med karaktäristiska smaker av svarta vinbär.

Cantina, Tollo Rosso       75KR/300kr 
Montepulciano 
2018, Abruzzo, Italien
Fruktigt vin med frisk syra och toner av gröna äpplen, citrus 
och med en liten kryddighet i avslutningen.

Take it to the Grave, Pinot Noir  115KR/460kr
2019, Adelaide Hills, Australien
Elegant vin med rik fruktighet, mjuka tanniner och långt 
avslut

Vigneti del Sole, Ripasso     105KR/420kr  
2016, Corvina, Rondinella,  Italien
Djupt röd med en doft av vilda körsbär, röda vinbär och en 
hint av ek. Smaken är fyllig med runda tanniner och runt 
avslut.

Bubbel
Bollinger Special Cuvée, champagne   899KR
Champagne, Frankrike
Stor mogen doft med karaktär av bakat bröd, choklad och 
mogna höstäpplen. Torr och mycket smakrik med inslag av 
rostat bröd och lång fin eftersmak.

Pannier Tradition, champagne         95KR/495kr 
Frankrike
Vinet har en frisk och krämig arom med jästiga, brödiga 
inslag och en fin citruston. 

Le Dolce Colline, Prosecco                75KR/375kr  
Italien
Friskt och fräscht med fruktighet från citrus och gröna 
äpplen. Delikat och livligt med pigg syra och smak av grape-
frukt och citrus.

Castellblanc Extra Brut, Cava         75KR/375kr
Spaninen
Torr, frisk och nyanserad med komplex frukt, smak av citrus 
och päron med en lätt jästkaraktär.

Rosé
Riddle Creek, shiraz             75KR/300kr
2018, Australien
Fruktig, ungdomlig smak med inslag av jordgubbar och 
körsbär

Calvet Cotes du Rhone           85KR/340kr 
grenache & syrah
Frankrike
Ungdomligt, friskt och aromatiskt, mogna jordgubbar och 
körsbärstoner uppbackade av mineral. 

Vitt
ARA Single Estate, Sauvignon Blanc  115KR/460kr 
2018, Nya Zeeland
Smaken är torr och frisk med en välbalanserad syra och lång 
eftersmak. 

Cantina Tollo Bianco, Trebbiano  75KR/300kr 
2018, Abruzzo Italien
Fruktigt vin med frisk syra och toner av gröna äpplen, citrus 
och med en liten kryddighet i avslutningen.

Corvers Kauter R3, Riesling              105KR/420kr
2018, Rheingau Tyskland
Typisk för en ung Riesling med påtaglig mineralitet och 
tydlig ton av gröna äpplen och citrus. Torrt med en frisk syra 
och viss fruktsötma med inslag av citrus, honungsmelon och 
gröna äpplen.

Le Versant Chardonnay             85KR/345kr 
2018, Vins de Pays d’O, Frankrike
Fyllig och generös smak av mogen frukt med balanserad 
syra, finess och lång eftersmak.


