vi bakar och lagar allt på plats, med naturliga råvaror

köp med hem! hantverksbakat matbröd och sötebröd bakar vi alla veckans dagar

frukost 8–1130

Brödkorg

95 kr

Äpple- och lingongranola

en variation av vårt nybakade

vanilj- eller grekisk yoghurt

stenhällsbröd med blandade pålägg

och bär

Fransk frukost

Overnight oats

55 kr

croissant eller pain au chocolat

med chiafrö, banan, blåbär,

med bryggkaffe eller espresso

pumpafrö, kokos, rostade

Grötfrukost (bara gröt 49 kr) 79 kr
mjölk, rårörda bär och ostsmörgås

Frukostpaket

55 kr
69 kr

valnötter och honung

Kallt, kokt ägg med kaviar 25 kr

(med caffè latte eller cappuccino +5 kr)

1. valfri frukostsmörgås och bryggkaffe/te
2. valfri frukostsmörgås, bryggkaffe/te och färskpressad råsaft
3. valfri frukostsmörgås, yoghurt med granola, ägg med kaviar,
bryggkaffe/te och färskpressad råsaft

69 kr
95 kr
145 kr

hela sköna lördag och söndag (köket stänger 15)

Brioche våffla

95 kr

Äggröra eller Stekt ägg

115 kr

med lönnsirap och frukt/bär eller

med smörstekt bröd och ett tillbehör:

Dulce de leche, banan och grädde

bacon / prinskorv / avokado / rökt lax

Avokado surdegstoast

Omelette Parisienne

105 kr

Fetaoströra, avokado, chiliflakes,
tomat och vattenkrasse

Pocherat ägg på rostad brioche
med vår egen hollandaise
Florentine färska gröna blad 115 kr
Benedict bräckt skinka
125 kr
royale rökt lax
135 kr
Brioche Club Sandwich

165 kr

grillat majskycklingbröst, knaperstekt

95 kr

Comté, tomat och spenat (+10 kr med skinka)

Omelette Nordique

105 kr

kallrökt lax, färskost, kapris och rödlök

Tuna Melt grillmacka

135 kr

med tonfisk, rödlök, kapris, persilja,
majonnäs, ost och blandad sallad

Mozza Deluxe grillmacka

125 kr

Mozzarella, ruccola, soltorkad
tomat och vår egen lyxiga pesto

bacon, avokado, surdegsbröd, vår egen

Croque Monsieur

chilimajonnäs, rödlök och tomat

grillad sandwich med comté, rökt skinka,

serveras med rotfruktchips och sallad

tomat, dijonsenap och blandad sallad

Vår klassiska räksallad

handskalade räkor och vår egen nobisdressing

120 kr
175 kr

— Dagens omelett, paj och soppa finns alltid, liksom matiga mackor och annat —

Croque Enfant

65 kr

ost- och skinktoast med tomat och gurka

Vi har ett noga utvalt sortiment av
öl och vin; se separat dryckesmeny

de flesta av ordinarie rätter går också att få i barnportion

Har du allergier eller frågor om våra ingredienser, fråga gärna vår personal

