vi bakar och lagar allt på plats, med naturliga råvaror.
Våra ambitioner är höga och därför använder vi oss
enbart av de bästa råvarorna i både bak och matlagning.

frukost 8–1130

Brödkorg

75 kr

en variation av vårt nybakade stenhällsbröd, smör och pålägg

Fransk frukost

45 kr

croissant eller pain au chocolat med bryggkaffe eller espresso

Grötfrukost mjölk, rårörda bär och ostsmörgås (bara gröt 45 kr)

65 kr

Äpple- och lingongranola Vanilj- eller grekisk yoghurt och bär

49 kr

Overnight oats med chiafrö, banan, pumpafrö, kokos och honung 65 kr
Kallt, kokt ägg med kaviar

25 kr

hela sköna lördag och söndag (köket stänger 15)

Brioche French toast med rårörda bär och vispad grädde

75 kr

DAG
OM ELE ENS
T
OCH S T, PAJ
FINNS OPPA
ALLTID

Äggröra eller två stekta ägg med bacon, prinskorv eller gröna blad 90 kr
Pocherat ägg på rostad brioche med vår egen hollandaise
royale rökt lax

105 kr
115 kr

Brekkie burger

115 kr

Benedict bräckt skinka

|

Florentine färska gröna blad

Kallrökt lax, avokado, stekt ägg, rödlök, kapris och majonnäs

Omelett Florentine färsk spenat, tomat och comté (skinka +10 kr)

130 kr

Brioche Club Sandwich

155 kr

grillat majskycklingbröst, knaperstekt bacon från glada grisar,
avokado, vår chilimajonnäs, rödlök, tomat – på grillat surdegsbröd

Vår klassiska räksallad med handskalade räkor och vår nobisdressing 165 kr
Croque Monsieur med krispig blandsallad

115 kr

Grillad surdegsmacka med comté, rökt skinka, tomat och dijonsenap

Tuna Melt

125 kr

Grillad sandwich med tonfisk, rödlök, kapris, persilja, citron, majonnäs och ost

Chèvre Toastie

125 kr

Grillad sandwich med chèvre, ruccola, grillad paprika och pesto

Croque Enfant

ost- och skinktoast med tomat och gurka

65 kr

Smoothies, juicer, fruktsallad, ett stort utbud av färdiga smörgåsar och annat helgextra finns alltid
Har du allergier eller frågor om våra ingredienser, fråga gärna vår personal

