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BRUNCH À LA CARTE
 

Helger på Bockholmen - 2020

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

120 kr

ett glas alkoholfritt bubbel 
richard juhlin

105 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



Egg Benedict  
med rökt skinka, bakat ägg och 
hollandaise

Egg Royal  
med kallrökt lax, bakat ägg och 
romhollandaise

Omelett med skinka och lagrad ost
serveras med grönsallad

Omelett med svamp och färskost 
serveras med grönsallad

Äggrätter

155 kr

155 kr

175 kr

165 kr

Bockholmens cheeseburgare  
serveras med bacon, saltgurka 
chilimajonnäs och krispiga chips

Kalvköttbullar 
med potatispuré, gräddsås, rårörda 
lingon och inlagd gurka 

Från kvarnen

225 kr

215 kr

Krämig burrata  
med örtmarinerade tomater och rökta 
mandlar

Friterade getostkroketter  
med limehonung

Skagentoast  
på smörstekt brioche toppad med sikrom

Ljummen Västerbottenpaj 
med löjrom, picklad rödlök, smetana och 
citron

Smårätter

155 kr

75 kr

135 kr

155 kr

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



Ovan:Renovering av 
Bockholmen startas 2003 

TH: Bockholmen 
sommaren 2017

Räksallad på handskalde räkor
med avokado, ägg, grillad sparris och 
nobisdressing

Rödbetsgravad lax  
med grillad citronkräm serveras på blini 

Från havet

250 kr

185 kr

Belgiska våfflor 
med rårörda skogsbär och lättvispad 
grädde
 
Dagens hemmagjorda glass
 
Crème brûlée
 
ETC

Sött

75 kr

45 kr

95 kr

115 kr

Steak sandwich  
med pepparrot, äggula och dijonnäs 
serveras med mandelpotatischips

BLT Club sandwich  
med grillad kyckling, knaperstekt bacon 
och currymajonnäs med chips

Grillad spetskål 
med kaprisvinigrette, bakade tomater och 
rostade valnötter 

Större rätter

225 kr

185 kr

165 kr


