FÖRRÄTTER

VARMRÄTTER

CHÈVRE CHAUD
Ugnsgratinerad chevré, brynt
smör, variation på rödbetor,
rostade hasselnötter, smörstekta
krutonger, samt ruccola
109 KR

SALTBAKAD ROTSELLERI
Brynt smör, variation på rödbetor,
citron, fetaost, rostade hasselnötter,
samt vattenkrasse
195 kr

SIKROM
Potatis-chèvre muffin, syrad
silverlök, gräddfil, gräslök,
körvel, samt citron
159 KR
PELLE JANZON A LA VERKET
Carpaccio på oxfilé, sikrom,
hackad rödlök, bakad äggula,
riven gravad äggula, smörstekt
bröd, gräslök, krasse
135 KR

BARSNACKS
Ost & chark med marmelad, aioli
och smörstekt brioche
105 KR
Krispig potatis
35 KR
En liten skål rotfruktschips
45 KR
Basilika marinerade oliver
45 KR
En liten skål med nötter
45 KR

GOTT FÖRE MATEN
5cl / 135 KR
MOSCOW MULE
Vodka, gingerbeer, lime
OLD FASHIONED
Bourbon whiskey, socker, angostura
bitter, apelsin
NEGRONI
Gin, röd vermount, campari,
soda vatten
MANHATTAN
Bourbon whiskey, röd vermouth,
angostura bitter

SYDFRANSK FISKGRYTA
Dagens fisk, musslor, handskalade
räkor, rouillé, vitlöksbröd, gräslök,
dill, citron
225 kr
SOTAD TORSKRYGG
Brynt smör, variation på jordärtskocka,
brynta kantareller, kryddostkräm,
picklad silverlök samt forellrom
205 kr
LÅNGBAKAT NORRLÄNSKT HÖGREV
Tryffelsås, parmesanost, picklad lök,
bacon, sötpotatispuré, samt gräslök
219 kr

ALLTID PÅ VERKET
KVÄLLENS HUSMAN måndag-lördag
169 kr
BRASSERIETS CEASARSALLAD
Caesardressing, romansallad, rödkål,
parmesanost, krutonger, scharlottenlök,
lättrökt bacon
159 kr
Tillval: kycklinglår, halloumi eller
räkor
+ 40 kr
HAMBURGARE PÅ HÖGREV,BRINGA & TALG AV
NÖT
Brioche, majonnäs, krispsallad,
bifftomat, cheddarost, bacon,
talgkaramelliserad lök, serveras med
pommes och verkets originaldressing
205 kr
BEYOND BURGER
Burgerbröd, veganost, relishdressing,
krispsallad, rostad lök, bifftomat,
serveras med pommes
199 kr

BRASSERIE VERKETS
KÖTTLISTA
Grillade detaljer från
norrländska gårdar om inget
annat anges. Köttet penslas
med nöttalg för en bredare
köttsmak.
Serveras med side sallad,
baconlindade haricotsverts, samt
dina val utav:
Pommes/potatisgratäng
Rödvinssås/bearnaise/pepparsås
Vitlök-persiljesmör/café de
parissmör
ENTRECÔTE av nöt 225 gr
315 KR
FLANKSTEK av nöt 180 gr
245 KR
PLUMA av gris 180 gr
215 KR

BARNMENY
Kyckling med pommes och
hamburgerdressing
69 KR
Pannkaka med sylt och grädde
69 KR
Hamburgare med bröd, dressing och pommes
69 KR
Dagens fisk med potatismos och majonnäs
69 KR

RÄKSMÖRGÅS PÅ DANSKT RÅGBRÖD
Handskalade räkor, majonnäs, ägg,
krispsallad, tomat, gurka, citron
175 kr

DESSERTER

MARGARITA
Tequila, cointreau, lime, sockerlag

VIOL OCH BJÖRNBÄR
Parfait, pannacotta, gelé, maräng
samt rostad vitchoklad
89 kr

EN KULA GLASS
Vanilj, saltkaramell(båda går att fås
vegansk)och choklad
29 KR / per kula

WHISKEY SOUR
Bourbon whiskey, citron, sockerlag,
äggvita, angostura bitter

CHOKLADKRÄM
Rostade hasselnötter, olivolja,
havssalt, sand på kavring
85 kr

KAFFEGODIS
Tryffel eller smågodis
35 KR

WHITE LADY
Gin, cointreau, citron, äggvita

CREMÈ BRÛLÈE
79 kr

Om ni är allergisk mot någonting så
meddela din närmaste servitör

