SNACKS

BURGERS FRÅN
BAR BROOKLYN

Rostade saltade jordnötter — 45kr
Padrons med grillad citron, olivolja och
rökt salt — 55kr

Debaser Chiliburger på svensk ekologisk KRAV-nötfärs
med bacon och cheddar — 178kr

Chips med dipp på sikrom, ekologisk
creme fraiche, citronzest och dill — 85kr

Fiskburgare på rödstrimma från Gårdsfisk och Lax från
Färöarna, med chili, koriander, srirachamayo och
coleslaw — 183kr

FÖRRÄTTER
Gazpacho på ekologiska kvisttomater serveras med
vårlök, mynta och bladpersilja, rostade
cocktailtomater samt surdegskrutonger smaksatta
med olivcreme — 75kr
Romansalladsblad fyllt med mango, avokado,
alfaalfagroddar, picklad chili, picklad rödlök
och jordnötsingefärsdressing.
- Med rökt tofu — 65kr/st
- Med grillad linfångad tonfisk — 80kr/st

Beyond Burger California style med guacamole, cream
cheese, cheddar, picklad rödlök och jalapenos — 170kr
Veganer serveras vegansk hårdost, cream cheese
och bröd.
Våra burgare serveras med Hornstullsbagarens bröd,
saltgurka samt pommes och aioli.

ANNAT VARMT!
Köttbullar på svensk ekologisk KRAV-nötfärs, med
potatismos, gräddsås, inlagd persiljegurka och rårörda
lingon — 183kr

Silltallrik — Skagensill med löjrom och
pepparrot, matjesill, inlagd löksill, kokt
färskpotatis, gräddfil, rödlök, Vikaknäcke
samt vispat kaviarsmör — 160kr

Veganska färsbullar med potatismos, havregräddsås,
inlagd persiljegurka och rårörda lingon — 175kr

SALLADER
Sallad Nicoise med grillad tatakilax från
Färöarna, färskpotatis, haricot verts, ekologiskt ägg,
sardeller, kalamataoliver, rödlök, friterad kapris samt
dijonvinegrette — 225kr
Vattenmelonsallad med bränd fetaost, mynta,
ruccola, kalamataoliver, picklad rödlök och
balsamicodressing — 165kr
Veganer serveras istället för fetaost Greek White
gjord på kokosolja

Debaser Steak Minute Sandwich på svensk nötkött med
dijoncreme, riven pepparrot och grönsallad med
parmesan — 219kr
- Lägg till pommes med aioli +35kr
Grillat grönsaksspett med portabello-svamp, halloumi,
lök, paprika serveras med siciliansk caponata och
färskpotatis — 188kr
Veganer serveras istället för halloumi
rökt vegangrillost
Fisksoppa lax från Färöarna, MSC-torsk,
KRAV blåmusslor, rotsaker, chili, saffran, och dill.
Serveras med grillat surdegsbröd och
citronaioli — 120/235kr
/

Caesarsallad med svensk gårdskyckling, tärnad rökt
baconsida, ekologisk parmesan,
surdegskrutonger och Caesardressing
med sardeller — 185kr
Rosmarinsmörstekta nektariner med ekologisk vaniljcitronglass — 75kr

NÅT SÖTT!
Rabarberkompott med vitchoklad och
kvargcreme, färska bär, rostad mandel, lime
och basilika — 75kr

Minst 25 % av våra produkter är kravmärkta. Vårt kött
är svensk. Alla våra mejeriprodukter är ekologiska.
Vår el och våra rengöringsprodukter är miljömärkta
och vårt matavfall går till biogasbränsle. Vi köper
endast in plast gjord på sockerrörsstärkelse. Våra
husviner har varit ekologiska sedan 2006. Hos oss
är det enkelt med bra val.

Chokladfoundant med färska bär och vispad ekologisk grädde — 90kr
Debasers sorbet och ekologiska glassar. 40/60/80kr per kula
Choklad, Lakrits, Vaniljcitronglass, Yougurtblåbärsglass samt
Cocossorbet.

Dagens livsmedelssystem
orsakar 25% av världens
totala utsläpp av växthusgaser. KLIMATO hjälper oss
att mäta och minska våra klimatavtryck. Menyn visar
vad vardera rätt har för koldioxidutsläpp. En svensk
måltid avger idag 1,7 kg CO2e i snitt. För att nå FNs
hållbarhetsmål måste vi komma ner till i snitt.

Vi klimatkompenserar till projektet Solvatten, med
5 kronor per såld rätt som innehåller rött kött.
MSC -certifiering främjar hållbart fiske.

ÖL PÅ FAT 40cl

DRINKAR 5cl

NYA CARNEGIEBRYGGERIET J.A.C.K. Session IPA — 90kr
Humlearomatisk smak med tydlig beska. Inslag av
blodgrape, mango, örter och tallkåda.

Short & Fruitful

BROOKLYN LAGER — 83kr
Nyanserad, maltig smak med inslag av
apelsinmarmelad, toffee, örter, aprikos och rågbröd.
CARLSBERG EXPORT — 67kr
Maltig smak med inslag av knäckebröd, honung
och apelsinzest
CARLSBERG HOF ORGANIC — 63KR
Maltig smak med inslag av citrus, ljust bröd och honung.

ÖL PÅ FLASKA 33cl
NYA CARNEGIEBRYGGERIET HALO SOUR — 95kr
Bärig mycket syrlig smak med tydlig karaktär av hallon.
BROOKLYN EAST IPA — 88kr
En fruktig smak av apelsin, örter och skog med
avslutande beska.
STAROPRAMEN — 75kr
Maltig smak med liten sötma, inslag av knäckebröd,
torkade aprikoser, örter och apelsinskal.
1664 BLANC — 75kr
Fruktig smak med tydlig karaktär av citron och koriander.
BROOKLYN SPECIAL EFFECTS NON ALCOHOL — 50kr
Mellanmörk lager med smak av grapefrukt och citruszest.

CIDER
SOMERSBY CLOUDY PEAR ECOLOGIC — 73kr
Mindre söt krispig smak med stor päronarom.
SOMERSBY APPLE ALCOHOL FREE — 49kr
Klassisk söt med fruktig smak.

The Pink Negroni — 159kr
Malfy Rosa, Lillet Rosé, Campari, grape.
Cinemaquiri — 150kr
Havana Club 3 anos, Butterscotch, lime, socker, popcorn.
Flower Tini — 150kr
Åhus Akvavit, Lillet Rosé, Celery Bitter, fläder.
Espresso Martini — 150kr
Vodka, Kahlua, Espresso, socker.
Tall & Fresh
Paloma — 150kr
Sauza Hornitos Reposado, lime, grapefruktjuice, soda.
Rosa Far Niente — 159kr
Malfy Rosa, citron, socker, A Pel Rosé Classic Penedés
Pina Pina Highball — 159kr
Havana Club 3 anos, Del Maguey VIDA, citron, ananas,
socker, Organics Ginger Ale.
Strawberry Daiquiri — 150kr
Brugal Blanco, jordgubbar, lime, socker.
Gin & Tonic — 159kr
Nr 3 Gin London Dry Gin eller Sipsmith London Dry Gin,
tonic, citron.
Plain gin, tonic, citron — 145kr

Vindrinkar
Rubarb Bellini — 120kr
A Pel Rosé Classic Penedés Ecologico
Rubarb Virgin Bellini — 75kr
Campo Viejo non alcoholic
More virgin drinks
Söderlemonad — 49kr
Lime, socker, mynta, hibiscus
Miss Cloe — 67kr
Apelsin, hallon, lime, socker, äggvita

MOUSSERANDE
VIN
Mumm Champagne Brut Gran Cordon (FRA)
Elegant, med viss mineralitet och rund, utvecklad smak
med toner av färska frukter, vanilj och kola.
— 140/699 kr
Saniger Brut Reserva EKO (SPA)
En ekologisk Cava som är torr, fruktig och karaktärsfull
med inslag av rostat bröd, äpplen och mineraler.
— 96/459 kr
Campo Viejo 0% (SPA)
Alkoholfri cava med pigga bubblor, fin syrlighet och mild,
saftig och fruktig sötma. Smak av äpplen, citrus,
nashipäron och krusbär. Vingården i Penedes har
koldioxidneutralt certifikat.
— 70/380kr

RÖTT VIN
Quinta de Pego Grande Reserva (PORT)
Fylligt vin med toner av rosor, viol, mörka bär, lakrits, vanilj
och ek. Druvorna är Touriga Natonal, Turiga Franca o
ch Sousao.
— 699kr
Domaine Michelin Minervois Ecological (FRA)
Fylligt vin med rund örtig smak och inslag av plommon,
hallon, jordgubbar och peppar.
Druvorna är Grenache Syrah, Carignan och Cincault.
— 135/635kr
Doña Paula Estate Pinot Noir (ARG)
Fruktig, fräsch och balanserad med toner av röda bär,
mineral och rostade fat. 100% Pinot Noir.
— 129/615 kr

VITT VIN

Dezzani Barba Verde Piemonte Doc
Barbera Ecological (ITL)
Medelfyllig fruktig smak med inslag av körsbär,
röda bär och örter.
— 96/459kr

Georges Deachamps Chabils Ecological (FRA)
Torrt, druvigt vin med tydliga mineraltoner och inslag av
äpple och citrus.
— 150/699kr

Mesta Garnacha Organic (SPA)
Medelfylligt och smakrikt vin med frisk smak av mogna
bär och kryddor.
— 86/399 kr

Doña Paula Estate Chardonnay (ARG)
Frisk med inslag av tropisk frukt, nötter och rostade fat.
— 135/645 kr
Sartori Marani BiancoVeronese IT (ITA)
Torr och fruktig med inslag av fat, vanilj, päron, och äpple.
100% Garganega från Soave.
— 120/570 kr
Weingut Frank Grüner Veltiner (AT)
Torr och mycket frisk med kryddiga toner av grapefrukt
och mineral.
— 115/545 kr
MONT’ALBANO PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE DOC
Ecological (ITL)
Torrt vin med toner av grönt äpple, aprikos och
citrusfrukt. Friskt och balanserat avslut.
— 96/459kr
Mesta Verdejo Organic (SPA)
Torrt, friskt vin med inslag av gräs, fänkål, örter, vitpeppar
och mineral.
— 86/399 kr

ROSÉ
Steff Rosé Organic (FRA)
Torrt, friskt vin med inslag av röda frukter och en
hint av lakrits.
40% Syrah, 30% Grenache, 30% Cinsault.
— 96/459kr

ALKOHOLFRITT
VAR DET HÄR!
BROOKLYN SPECIAL EFFECTS NON ALCOHOLIC — 50kr
Mellanmörk lager med smak av grapefrukt och citruszest.
SOMERSBY APPLE ALCOHOL FREE — 49kr
Klassisk söt med fruktig smak.
CAMPO VIEJO 0% SPA — 70/380kr
Alkoholfri cava med pigga bubblor, fin syrlighet, fruktig
sötma med smak av äpplen, citrus, nashipäron och
krusbär. Vingården i Penedes har koldioxneutralt certifikat

SOFTDRINKS
TÖRST REAL RASPBERRY ORCANIC SODA — 49kr
RAMLÖSA — 35kr
PEPSI MAXI — 35kr
RED BULL
RED BULL SUGERFREE
ORGANICS GINGER ALE — 45kr

KAFFE & TE
EKOLOGISKT KAFFE & TE FRÅN
NÄRPRODUCERANDE ARVID NORDQUIST
KAFFE — 35kr
TE — 30kr
ESPRESSO — 25/35kr
CAPPUCCINO — 42kr
LATTE — 44kr

