BRUNCH
helger på bockholmen - 2020
325:-/person inkl. kaffe
95:- för barn under 12 år
serveras varje lördag och söndag 11:30 - 15:30

En härlig början
ett glas champagne

nv perrier-jouët grand brut

145 kr

ett glas cava

villa conchi reserva

110 kr

ett glas alkoholfritt bubbel
richard juhlin

125 kr

mimosa

cava - apelsinjuice

110 kr
bellini

champagne - vit persika

110 kr

färskpressad apelsinjuice
45 kr

bloody mary

vodka - tomatjuice - worcestersås lime - selleri - svartpeppar

135 kr

www.bockholmen.com

Brödservering på bordet
med vispat brynt smör

Sallader och gott grönt
Tabbouleh på matvete
med citronvinigrette

Trädgårdssallad
Råkostsallader
Marinerade morötter
Färgglad bönsallad

med linser och pumpafrön

Från hav och land
Cheesecake på Matjessill
Västerbottenpaj
Kokt potatis
med dill
Gräddfil
Hackad silverlök
med gräslök
Inlagd sill
Senapssill
med dill
Bockholmens matjesill
Varmrökt lax
med dillmajonnäs och pressgurka
Gravad lax
med dill och fänkål

Har ni allergier eller vill ni veta exakt vad maten
innehåller? Fråga er kypare så berättar vi!

Varmt från spis, ugn
och kokande olja
Helstekt lamm
med rosmarin och vitlök
Viltköttbullar
Marinerade kycklingklubbor
Potatisgratäng
Provensalsk grönsakslåda

Såser

Citronaioli
Hovmästarsås
Pepparrotscreme
Rödvinssås

Ostbricka
med päron & kvittenmarmelad

Efterrätter och annat sött
Chokladkaka

med lättvispad grädde

Skånsk äppelpaj
med vaniljsås

Belgisk våffla

med drottningsylt

Pannacotta
Kokosbollar
Chokladgodis

bubbel

nv perrier-jouët grand brut, champagne, fr

145/850

nv crémant d’alsace brut, vegan, rene mure

135/620

nv cava villa conchi reserva, sp

120/580

vitt vin

2017 brocard chablis saint claire vieilles vignes, bourgogne, fr 155/750
2018 sancerre blanc les pierris, loire, fr

135/590

2017 huber terrasen gruner veltliner

140/560

2018 bockholmens chardonnay, laurent miquel, languedoc, fr 115/490
2017 pauly generations spätlese trocken, mosel

rosé

135/590

2018 m de minuty rosé, provence, fr

130/550

2018 zweigeit rosé, kamptal, at

120/495

2018 bockholmens cinsault/syrah rosé, languedoc, fr

120/495

rött vin

2016 bockholmens syrah/grenache, laurent miquel, languedoc, fr  120/495
2017 bockholmens pinot noir, laurent miquel, languedoc, fr 130/550
renato ratti nebbiolo d’álba

135/560

the wine people, volpetto chianti reserva

125/560

baihorri rioja crianca

enoitalia aristocraticio valpoicella ripasso
2015 renato ratti barolo marcenasco
lander jenkins pinot noir, us

2015 lander jenkins cabernet sauvignon, us

2016 seghesio sonoma zinfandel, kalifornien, us

öl & cider

155/620
135/595
140/620
155/750
140/620
155/750

wisby pilsner, 5,0% eko

75

pistonhead flat tire, 4,5%

65

kallholmen levande lager, 4,7%
sitting bulldog ipa, 6,4%

kallholmens levande ipa, 5,6%

daura damm, glutenfri lager, 5,4%
wisby weisse, 5,2%

kivik ekologiska äppelcider, 4,5%

alkoholfritt

mousserande, blanc de bland by richard juhlin

79
79
79
75
79
69
125

leitz eins, zwei, zero riesling

75/290

leitz eins, zwei, zero rosé

75/290

leitz eins, zwei, zero shiraz
easy rider bulldog 0,4%
wisby lager, alkoholfri
ginger beer

iste från johan & nyström
äppelmust

läsk coca-cola, fanta, sprite
juice

bubbelvatten

kaffe från johan & nyström
kaffe

espresso 
cappuccino
caffè latte
te, grönt eller rött
earl grey te

75/290
65
65
49
49
49
38
38
55
39

36/39
45
55
39
34

