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FROKOST 

 

 

  

 

FROKOSTFAD  

skal bestilles af min. 2 personer 

Kryddersild æg · tomat · kapers 

Fiskefrikadelle grov remoulade · citron 

Håndskåret flæskesteg rødkål · surt 

Hønsesalat bacon 

Brie knækbrød · syltede valnødder · kompot            

                   pr. pers.   199,- 
Lidt ekstra:  

Saltstegt sild rødbeder · bløde løg · ølsennep +39 

DESSERTER 

Panna Cotta   79,- 

bær 

Marinerede jordbær  79,- 
hyldeblomstsorbet og havre  

Saltkaramel   79,- 
vaniljeis med saltkaramel og nøddeknas  

Rabarber   79,- 
Råsyltede rabarber med nøddeknas og vaniljeis 

Dagens kage   69,- 
 

 

FROKOSTRETTER 

Bryggerens burger   129,- 

hakket okse · salat · bacon · ost · løg· syltede agurker 

Fritter +30 

Flæskestegsburger  119,- 
mayo · rødkål · syltede agurker  
Fritter +30 

Bryggerben fritter · barbecuesauce  149,- 

Pariserbøf   129,- 
kapers · løg · pickles · rødbeder · peberrod · æggeblomme 

Æggekage   109,- 
bacon · ølsennep · rugbrød 

Falafler tomatsalat · brød · aioli  119,- 

 

 

 

TIL BØRNENE 

Bryggerben fritter · ketchup  89,- 

Friteret rødspættefilet   89,- 
fritter · remoulade  

Friturefri    89,- 
pålæg · fiskefrikadelle · grønt · brød 

Pasta og kødsovs  89,- 

Fritter   49,- 

Vaniljeis chokoladesovs og sprød vaffel 49,- 

 

SMØRREBRØD 

Kryddersild    89,- 
fra B’s Fiskeværksted · æg · løg · kapers 

Friteret rødspættefilet   95,- 
grov remoulade · citron 

Friteret rødspættefilet   109,- 
håndpillede rejer · kaviar · mayonnaise · citron 

Æg og håndpillede rejer   95,- 
mayonnaise · kaviar · citron 

Håndskåret flæskesteg rødkål · surt 95,- 

Bryghusets rullepølse   89,- 

kogt i øl · ølsky · løg · på fedt 

Hønsesalat   89,- 
bacon · svampe · på lyst brød 

Kartoffelmad   89,- 
bacon · syltede svampe · mayonnaise 

Rejemad   149,- 
håndpillede rejer · trøffelmayo · på lyst brød 

MED BRØD TIL 

Fiskefrikadeller   95,- 
fra B’s Fiskeværksted · grov remoulade · citron 

Saltstegte sild   95,- 
fra B’s Fiskeværksted · rødbeder · bløde løg · ølsennep 

OSTE 

3 slags ost    99,- 
knækbrød · syltede valnødder og rødløg · kompot 

 

Burger, Pariserbøf og Æggekage kan laves vegetarisk 


