FÖRRÄTTER
Sotad lax i salladsblad - 49 kr

VARMRÄTTER
Buta no shogayaki - 79 kr

Serveras med kimchi, rå zucchini och en koreansk
dippsås.

Ingefärsfläsk med stekt lök. Serveras med ris och
picklad rättika.

Rostad champinjonsallad
med nashipäron - 40 kr

Grillad kyckling med kimchi - 75 kr

Med miso- och sesamvinägrett. Vegansk.

Serveras med salladsblad, ris, sesampicklad morot och
koreansk dipsås.

Tsukemono - 48 kr

Koreansk potatiswok med tofu - 77 kr

Bryggans picklade grönsaker. Serveras med friterad
tofu.

Med smak av chili och sesam. Serveras med picklad
rättika. Vegansk.

Marinerade minigurkor - 40 kr

Grillad biffrad med
gochujangmarinad - 112 kr

Med den koreanska rökta chilin gochugaru. Vegansk.

Serveras med grillad salladslök och champinjon samt
grönsallad

BRYGGANKLASSIKER

Bibimbap med marinerad tofu - 91 kr

Risskål med picklade grönsaker och kimchi. Vegansk.

Brygganburgare – 75 kr

Med bacon, isbergssallat, tomat, kimchimajonnäs och
picklad gurka. Serveras med japansk coleslaw.

EFTERRÄTTER

Bryggans halloumiburgare – 75 kr

Med isbergssallat, tomat, kimchimajonnäs och picklad
gurka. Serveras med japansk coleslaw.

Räkskål, liten/stor – 49/82 kr

Serveras med persiljeaioli och nygräddad baguette.

Matcha aisu - 42 kr

Glass med smak av grönt te, serveras med bitar av
mörk choklad

Liten moules marinére – 52 kr

Dekonstruerad mangocheesecake - 50 kr

Serveras med persiljeaioli och nygräddad baguette.

Serveras i glas. Vegansk.

Moules frites – 85 kr

Inlagd persika med vaniljglass - 40 kr

Serveras med persiljeaioli och pommes frites.

Persika kokt och inlagd i ingefära och yuzu. Serveras
med vaniljglass (går att få vegansk).

TILLTUGG

Ichigo no shōtokēki - 45 kr
Klassisk japansk jordgubbstårta med vispad grädde.

Salta chips – 20 kr
Chili- och vitlöksmarinerade oliver – 20 kr

Har du några allergier?
Fråga gärna personalen så hjälper vi till!

Nygräddad baguette med smör – 20 kr
Persiljeaioli – 7 kr
Facebook: Bryggan Sommarklubb
Twitter: Bryggan

Instagram: BrygganSommarklubb
Snapchat: BrygganSommar

