BRUNCH
helger på bockholmen - 2019
325:-/person inkl. kaffe
95:- för barn under 12 år

något gott innan maten
glas champagne

nv perrier-jouët grand brut

134 kr

aperol spritzer

aperol - cava - soda

120 kr

dry martini

gin - torr vermouth

130 kr

french 75

gin - citron - socker - champagne

139 kr
negroni

gin - campari - söt vermouth

130 kr
bockholmens fläder sour

gin - fläderlikör - citron - socker

130 kr

www.bockholmen.com

i brödkorgen
grovt rågbröd, nybakad baguette, spisknäcke, vispat smör,
färskost med lime och svartpeppar

kallt från hav och land
matjesillscheescake
på kavringbotten

krämigt bakade hönsägg

med fänkålsfrö och hovmästarsås

varmrökt laxfilé

med picklad gurka

ishavsräkor
med citron

rimmad skuren lax

med lime, ingefärs- och soyavinägrett

nybakat och varmt från ugn och spis
klycklingklubbor bbq
med koriander och mynta

friterad krossad färskpotatis
med örter

bacon och prinskorv
prästostpaj

med vitlöksstekta champinjoner och rucola

pulled pork

i tigersås med chiliflakes

äggröra

med gräslök

stuvad grönkål ”green kale”
med pumpakärnor

mini croissants

såser och dipper
avokadokräm
gurkyoghurt med vitlök
dillmajonnäs
hollandaisesås
caesardressing

sallad och grönt från fat och skålar
bockholmens chiapudding

med söt ananas-sås, kokosflingor och vattenmelon

roman- och cosmopolitanblad
med surdegskrutonger

naturell kvarg

med honung, skogsbärssylt och mandelspån

råhylade rotfrukter

med äpple, valnötter och nötvinägrett

blandade bönor

i spansk tomatvinägrett och salladslök

långsamt bakad tomat
med örter och vitlök

rostade gul och rödbetor

med fetaostsmulor, honung och solroskärnor

sött och bakat
äppelkaka

med vaniljsås

bakad choklad

med kondeserad mjölk och jordnötter

vaniljpanncotta
med hallonsås

grädda dina egna våfflor
med drottninggrädde

nyskuren frukt

vänd i mynta och sockerlag

utvalda småkakor

från vår bagare i hornstull

morotskaka

med färskostkräm och blåbär

blandat godis

ost
getost
ädelost
fransk brietårta
tillbehör

rostade nötter, marmelad, druvor
vill ni veta exakt vad maten innehåller? fråga er kypare så berättar vi!

vinet & all annan dryck
bubbel på glas

nv perrier-jouët grand brut, champagne, fr
nv cava villa conchi reserva, sp
nv crémant de bourgogne blanc de blancs brut

vitt på glas

140
110
130

2017 chablis sainte claire vieilles vignes, j-m brocard, bourgogne, fr
2017 sancerre “les pierris”, domaine champault, loire, fr
2016 bockholmens chardonnay, laurent miquel, languedoc, fr
2017 generations spätlese trocken, pauly, mosel
2016 marqués de murrieta, pazo barrantes, albarino, sp
2017 soellner, toni gruner veltliner, at
2016 culinaria chenin blanc, sa

rosé på glas

2017 m de minuty rosé, provence, fr
2017 bockholmens cinsault/syrah rosé, languedoc, fr

rött på glas

2016 bockholmens syrah/grenache, laurent miquel, languedoc, fr
2017 bockholmens pinot noir, laurent miquel, languedoc, fr
2014 cabernet sauvignon, lander-jenkins, kalifornien, us
2015 central coast pinot noir, calera, kalifornien, us
2014 the wine people, volpetto chianti reserva, it
2014 montefalco rosso it
2017 logan weemala pinot noir au

flasköl, cider & premix

melleruds utmärkta pilsner
wisby lager
birra moretti toscana 50cl
hale to nothing pale ale
kallholmens levande ipa
omnipollo nebuchadnezzar ipa
electric nurse pale ale
poppels american pale ale
wisby weisse 50 cl
firestone walker pivo
galipette, torr äppelcider
kivik äpple och flädercider
absolut mixt cloudberry/apple
absolut mixt blueberry/lime

kaffe

kaffe
espresso
dubbel espresso
cappuccino
caffè latte
earl grey
grönt te
rooibos lava rött te

63
65
85
69
69
79
79
79
87
92
75
65
65
65

120
110

110
125
135
170
115
125
135

alkoholfritt

richard juhlin piccolo
110
jacob´s creek, shiraz
50
leitz eins, zwei, zero vitt
50
leitz eins, zwei, zero rosé
50
mikkeller drink’in the sun 0,3% 69
lättöl
34
fresh, bubbelvatten
34/55
läsk coca-cola, fanta, sprite
38
ginger beer
47
iste, äpple och fläder
45
juice
38
äppelmust
49

brännvin
34
26
34
36
42
34
34
34

155
145
110
120
130
115
130

absolut vodka
skåne
aalborg jubileum
bäska droppar
hallands fläder
linie akvavit
op anderson
rånäs
nyköpings brännvin

24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl
24:-/cl

