BRUNCH
LITE MINDRE

LITE MER

Ostron “FDC” Noirmoutier

Egg Arlington med kallrökt
lax, hollandaise och körvel

35 kr
Ostron “Special” Gillardeau
40 kr
Iberico de belotta 36 månader
235 kr

145 kr
Bakat ägg med karamelliserad lök,
ostronskivling, levain och parmesan
105 kr

Kalixlöjrom med klassiska tillbehör
265 kr
Kaviar “Polanco” med hackat
ägg, smetana och lök

Äggröra med svartpeppar
och olivolja
65 kr

365 kr
Steak tartar med
pinjenöt och äggula

Omelette med kallrökt lax,
smetana och pepparrot

135 kr

165 kr

Pimiento de padrones
95 kr
Sandwich “Bikini” med pata
negra, comté och tryffel

Omelette med skinka,
ostronskivling och comté
165 kr

115 kr
Avokado på rågbröd,
sesamfrön och chiliflakes
105 kr
Steak tartar med pinjenöt,
äggula & pommes frites
245 kr

PETIT DEJEUNER

Bardot´s hamburgare med
ankleverrelish, comté och pommes
235 kr

Croissant, yoghurt med
granola, kaffe och juice
155 kr

GRAND DEJUNER
Äggröra, bacon, avokado på
rågbröd, huvudsallad, kaffe, juice
295 kr

Steak minute “steak and eggs”
välj vilket ägg du vill ha till
325 kr
Nystekt bacon i bit
75 kr

BRUNCH
TILLBEHÖR
Pommes frites
med parmesan och örtsalt
35 kr
Pommes Royal med tryffel och örter
75 kr
Romansallad med parmesan
och sardelldressing

FÄ R S K P R E S S AT
55 kr
Ingefäralemonad
Äpple / Hallon
Äpple / Mynta
Apelsin
Morot

75 kr

Citron

Tryffel- sherry- eller klassisk majonnäs

Kokosvatten

45 kr
Halv röd grapefrukt
55 kr

L I T E S ÖTA R E
DRINKAR

Yoghurt med vår egen granola
och jordgubskompott

156 kr

55:-

Mimosa

Bananpannkaka med
vaniljglass och jordnötssmör

Bloody mary

115:-

Gin & Yang

Nybakad sockerkaka med
mandel och blåbärsglass

Breakfast Martini
Pornstar Martini

125:Crème brulée med apelsin, grön
kardemumma och kanel
105:Croissant / Pain au chocolat
35:Kanelbulle

MILKSHAKES

35:-

65 kr

Tryfflar och småbakverk
35:-

Vaniljshake

Glass / Sorbet

Bananshake

45 kr / kula

