månd–fred kl 1100–1400

— Alla rätter finns självklart som take away —

Varje dag har vi flera Dagens rätter som presenteras inne
i butiken. Mat lagad från grunden, med noggrant utvalda råvaror.

– À la carte på Brioche –
Brioche Club Sandwich

165 kr

grillat majskycklingbröst, knaperstekt
bacon, avokado, surdegsbröd, vår egen
chilimajonnäs, rödlök och tomat

tomat, rödlök, sallat och vår egen
ketchup – välj mellan brioche/annat bröd

– Grillade surdegsmackor –

155 kr

Mozza Deluxe
tomat och vår egen lyxiga pesto

niçoiseoliver, vit balsamicovinägrett,

Tuna Melt

hjortronsylt och rostade nötter

125 kr

Mozzarella, ruccola, soltorkad

Chèvre, babyspenat, rostade tomater,

Brioche klassiska räksallad

155 kr

serveras med sallad

serveras med rotfruktchips och sallad

Chèvre Chaud Salade

Majs- och kikärtburgare

135 kr

MSC-märkt tonfisk, rödlök, kapris,

175 kr

persilja, majonnäs och ost

med handskalade räkor, kokt ägg,

Croque Monsieur

120 kr

avokado och vår egen nobisdressing

comté, rökt skinka, tomat och dijonsenap

– Omelett –
Komponera din egen omelett serveras med sallad

145 kr

välj tre av nedan råvaror (fråga gärna efter dagens råvara)
Gruyère, färskost, comté, västerbotten, Chèvre, cheddar | kallrökt lax, varmrökt lax,
räkor, kyckling, bacon, rökt skinka, prosciutto | spenat, ruccola, portabello, kokt
potatis, tomat, avokado, röd lök, kapris, soltorkade tomater (+15 kr/st för fler än tre)
— Varje dag finns även paj, soppa och ett stort utbud av olika lunchsmörgåsar —

Croque Enfant
ost- och skinktoast med grönsaker

65 kr

Halländsk prinskorv

65 kr

med bröd och grönsaker

— de flesta av ordinarie rätter går också att få i barnportion —

Vi har ett noga utvalt sortiment av öl och vin; se separat dryckesmeny
Vi använder ekologiska och närproducerade råvaror i största möjligaste mån.
Allt bakas och lagas på plats, från grunden och för hand.
Har du allergier eller frågor om våra ingredienser, fråga gärna vår personal

