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Bryggeriets smörrebrödsklassiker     199kr 
3 smörrebröd: Handpillade räkor, Kallrökt lax och rostbiff 
 

Bryggeriets Smör Ost   Sill     179kr 
Smör Ost Sill och friterat rågbröd med 2 av våra egna snapsar 2cl 
 

Månadens Nyhet  

Räksmörgås King Size 
200g pillade räkor med ägg och grönt samt god röra på thekaka     175kr 
 

Gästernas favorit 
Stjerneskud, ”Dubbelt smörrebröd med trippel topping”  

Räkor med romsås, Lax med hovmästarsås, Frit fisk med remoulad.    175kr 

 

Tilltugg: 
# Pommes, serveras med valfri dippa  50 kr # Ölkorv         40 kr 

# Oliver     30 kr # Mixade nötter        25 kr  

 
 
 
 
 
***   Vid allergi, fråga personalen om innehållet i maten   ***  
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Smörrebröd: 
 
Havet 

# Handpillade räkor, ägg, majonnäs, picklad rödlök              85 kr 

# Kallrökt lax, potatis, ägg, hovmästarsås                                       79 kr                          

# Löksill, ägg, potatis, dijonnaise, picklad rödlök                                 74 kr 

# Stekt inlagd sill, potatis, ägg, lök, dijonnaise                                   74 kr 

# Friterad fisk, remoulad, picklad rödlök, citron, dill                              79 kr 

Land 

# Skånsk Fläsksida, Bakat sidfläsk med rödkål, dijonnaise, rostad lök mm        85kr 

# Rostbiff med remouladsås, friterad lök, syltlök                                 74 kr 

# Skånsk pastej, stekt bacon, stekta champinjoner, friterad lök, dijonaise             74 kr 

# Hönseröra med kyckling, äppel, mangochutney, chili,cornichons, knaperstekt bacon 79 kr 

Ost 

# Chevré på rödbeta, valnötter, honung                                        84 kr 

# Brieost, äppelchutney, fikonmarmelad, valnötter, honung                         74 kr 

# St Agur, fikonmarmelad, äppelchutney, honung, valnötter                         74 kr 

# Friterad halloumi med bourbon bbq, picklad rödlök, soltorkade tomater           79 kr 

 

***   Vid allergi, fråga personalen om innehållet i maten   *** 
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Övriga rätter: 
 

# Bryggeriets hemmabankade schnitzel, friterad potatis och grönsaker  175kr alt 100kr (barn) 

# Fish ´n chips; friterad fisk med friterad potatis, remoulad                   155 kr alt 95 kr (barn) 

# Charkbricka; ost och charkuterier från Ohlsons ost, oliver, bröd, dippa       155 kr  

 
 
Det söta: 
 
# Chokladfondant                                               65 kr 

# Tryffel x 3                                                   60 kr  

# Vaniljglass, 3 kulor                                            50 kr 

 

 

***   Vid allergi, fråga personalen om innehållet i maten   *** 

 

 


