Smørrebrødsseddel
Frokostplatte
Det bedste fra Bryghusets køkken, kolde samt lune anretninger (minimum 2 pr. bestilling) 189 kr.
Hjemmerørt bryggersild med karry
Serveret med øl-syltede rødløg, ½ kogt æg, sprødt æble, kapers 99 kr.
Æg & rejer
Mayonnaise pisket med dild, cherrytomat, citron, kaviar 99 kr.
Smørstegt rødspættefilet
Smørstegt rødspættefilet, hjemmerørt remoulade, cherrytomat, citron, kaviar 109 kr.
eller;
Smørstegt rødspættefilet, rejer, mayonnaise pisket med dild, cherrytomat, citron, kaviar 119 kr.
Sol over Bryghuset
Varmrøget laks rørt med creme fraiche, Dijon og kapers, sprøde radisser samt 1 stk. Æggeblomme 109 kr.
Hønsesalat
Rørt med asparges, mayonnaise samt purløg, ristede svampe, stegt bacon, øl-syltede rødløg 99 kr.
Roastbeef
Krydderstegt roastbeef serveret med hjemmerørt remoulade, øl-syltede rødløg, syltede agurker, høvlet
peberrod og ristede løg 99 kr.
Alt smørrebrød serveres med 2 skiver husets rugbrød.

Brygmesterens Burgere (også ud af huset)
Klassik
180g speciel bøf, brioche bolle, tomat relish, øl-syltede rødløg, krydder mayonnaise, cheddar, stegt bacon,
spæde salater 115 kr.
Deluxe
360g speciel bøf, brioche bolle, tomat relish, øl-syltede rødløg, krydder mayonnaise, dobbelt cheddar,
dobbelt stegt bacon, spæde salater 169 kr.
Pommes frites
Rustikke pommes frites serveret med krydder mayonnaise samt chili mayonnaise 50 kr.

Dessert
Chokolade ganache
Blød og tæt kage fyldt med kærlighed serveres med sprødt 55 kr.

Drikkevarer
Fadøl
Lille 20 cl. 40 kr.
Stor 40 cl. 55 kr.
Sampler 4 x 10 cl. 65 kr.
Flaske øl 33 cl. 45 kr.
Økologiske safter fra bryghuset - kolde eller varme
Hyldeblomst, Kirsebær, Rabarber, Solbær samt æblemost 32 kr.
Sodavand
Cola, Cola Zero samt Fanta 26 kr.
Mønvand
33 cl. med og uden brus 26 kr.
75 cl. med og uden brus 35 kr.
Vin
Spørg tjeneren om vores sortiment
Kaffe og The
Kaffe alm. i kop 25 kr.
Genopfyldning 15 kr.
Caffe Latte 35 kr.
Cappuccino 35 kr.
Espresso 25 kr.
The, flere varianter 30 kr.
Chai Latte 40 kr.
Varm Chokolade 40 kr.

