BRUNCHSERVERING

Brödservering
Bröd på spett med vispat smör 20

Snacks & andra tilltugg
Pimientos de padron med hett citrussalt 75
Toast ”bikini” på het sobrasada & chèvre 135
Tryffelsalami 95
Oliver & mandlar från bergen kring Medelhavet 75
Friterade grodlår med blue cheese-dipp 145
Friterade calamares med rökt paprikaaioli 145

Helgens ostron

serveras på krossad is med klassiska tillbehör
-Dagspris-

Pocherade äggrätter med hollandaise på smörstekt levain
Egg Benedict – rökt skinka & spenat 185
Egg Florentine royale – spenat, rökt lax & sikrom 225
Egg, avokado & spenat 185

Omelett – alltid på menyn
Omelett naturell med grönsallad 165
Omelett med tryffelstuvad svamp 189
Omelett med rökt skinka, spenat & ricotta 199
Pommes frites 35

Breakfast for champions – serveras hela dagen
Frasig toast med stekta ägg & en bloody Mary 199

Croissant
Naturell 35
Kallrökt lax med krämig avokado 155
Skagenröra med krämig avokado 175
Grillad med ost & skinka 145

Mellanrätter
Bakade & kokta betor med syrlig getost, krispig kål & salta pumpakärnor 175
Toast M Eriksson på oxe med pecorino, äggula & husets rökiga rom 245

Allergier? Fråga personalen!

BRUNCHSERVERING

Huvudrätter
Grillade rotfrukter med rostad zucchini-& kikärtskräm, söt & picklade gulbetor,
krispig sötpotatis & salsa verde 225
Köttbullar på kalv med potatispuré, gräddsås, rårörda lingon & söt pressgurka 235
Ugnsbakad rödingfilé med sandefjordsås, salt forellrom, kokt potatis & inkokt svartrot 299
Grillad entrecôte 250 gram med haricots verts, bearnaisesås & pommes frites 299
Halstrad tonfisk med sallad, örtig oliv-chimichurri, potatis & inlagda kronärtskockor 255
Råraka med klassiska tillbehör & 50g sikrom 255 eller 50g tångkaviar 225

Råbiff
- serveras med pommes frites
Blandad råbiff med smak av Provence, sötsyrlig tomatsallad & dijonnaise 249
Blandad råbiff med tryffelmajonnäs, picklade kantareller, rostade hasselnötter
& krispig jordärtskocka 249

Hornsgatans ostbricka
– en klassiker som passar hela dagen & gärna med vin
Ostar serveras med söt marmelad, vindruvor, rädisor & kex

129/179/239

Efterrätter
Ljummen äppelpaj med kanelig vaniljkräm 125
En kula dagens sorbet 45
American pancake med chokladkrisp, skogsbärssorbet & mascarponekräm 120
Churros med vaniljdipp 95
Crema catalana med konfiterad citrus 110
Vaniljglass med varm likör 43-chokladsås 95
Croissant med mascarponekräm & nutella 95

Litet, sött & perfekt till kaffet
Chokladtryffel 40
Chokladboll rullad i kokos 42
Chokladsardiner 45

Allergier? Fråga personalen!

