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frukost fik a sm å r ät ter sa ll a der och mer
Här visar vi vårt bassortiment. Har du andra önskemål eller
kanske planerar en större tillställning – hör av dig så hjälper vi dig.

f ru kos t

fik a

sm å r ät t e r

Surdegsbröd utan nötter

55 kr

Kanelbulle

29 kr

3 st snittar

Surdegsbröd med nötter

58 kr

Kardemummabulle

29 kr

5 st smørrebrød

200 kr

Alviks sura

76 kr

Smörbulle

29 kr

Landgång på dansk råg

156 kr

Honungslimpa

55 kr

Wienerbröd

30 kr

Toastbröd

49 kr

Croissant

30 kr

Breadsticks med tryffelmajonnäs och hummus

58 kr

Danskt rågbröd

62 kr

Pain au chocolat

31 kr

Charktallrik

150 kr

Blandade frallor

12 kr

Sommarbulle, med bär

29 kr

Paj med sallad

125 kr

Scones

20 kr

Kanelkrans, 8–10 bitar

103 kr

Matiga mackor

från 38 kr

Croissant

30 kr

Dovrekrans, 8–10 bitar

112 kr

Frukostfralla

39 kr

Kardemummalängd,
6–8 bitar

94 kr

Med ost, ost och skinka, grönsaker,
leverpastej, ägg och kaviar eller
stekt ägg och skinka

Glutenfri tallrik

67 kr

Scones med färskost
och marmelad

35 kr

Overnight oats

62 kr

Gröt med rårörda bär

44 kr

3 sorters kakor

32 kr

Kakor, 200g

76 kr

Mazarin
Toscamazarin

nybakat bröd och smör ingår

Vår klassiska räksallad

147 kr

32 kr

Handskalade räkor och vår egen
Nobisdressing

36 kr

Caesarsallad

129 kr

34 kr

Morotskaka

43 kr

Chokladkaka, mjölfri

36 kr

Äpple- och lingongranola 49 kr

Brownie

43 kr

Fruktsallad

44 kr

Tårta

Smoothie

44 kr

Färskpressad juice

27 kr

6–8 bitar
10–12 bitar
14–16 bitar

Romansallat, svensk kyckling, bacon,
Brioche-krutonger och parmesanost

Dagens sallad

Kontakta oss för alternativ

112–120 kr

Laxpudding

129 kr

Smörgåstårta

103 kr

Med pepparrot och brynt smör

Med kvarg, grekisk- eller
vaniljyoghurt och bär

Med eller utan laktos

Kontakta oss för alternativ

s a l l a de r o ch m e r

Kardemummastubbe

(Tillsätt hett vatten)

94 kr

Se hemsida för aktuellt sortiment

Kontakta oss för alternativ

338 kr
428 kr
517 kr

varm och kall dryck finns alltid i flertalet varianter. har du allergier, önskemål om specialkost eller annat, fråga oss. möjlighet finns att hyra termos, porslin, personal och utrustning.
samtliga priser är exklusive moms och eventuell frakt. beställ gärna två dagar i förväg.
Vi följer säsong och uppdaterar löpande våra menyer och priser.
För aktuellt cateringsortiment, se brunkebergsbageri.se.

