BÖRJA MED ATT DELA

LÖJROM 195
Löjrom med smörstekt surdegsbröd, vispad creme fraiche
rödlök, gräslök, citron och dill

VITLÖKSBRÖD

79

FLATBREAD CAPRESE

145

FLATBREAD VÄSTERBOTTEN & LÖJROM

195

parmesan & mozzarellagratinerat, toppat med färsk vitlök & örtolja
atbread, buffelmozzarella, tomat & basilika

OSTRON 1 st 39 4 st 140
12 st 400
ne de clair serveas med rödlöksvinegraitt

löjrom, västerbottenost, gräslök, rödlök, grädd l & dill

3 ST GRILLADE OSTRON 145
med bourbon/vitlök & chipotlesmör

DELIKATESSBRICKA
195
blandad ost o charkuterier ifrån delikatessdisken serveras med goda tillbehör

TOAST SKAGEN 165
skagenröra med handskalade räkor, dill, pepparrot
samt smörstekt bröd, citron & gräslök

OSTTALLRIK

165

blandade ostar från vår delikatessdisk

GRILLADE RÖDRÄKOR 185
serveras med grillat surdegsbröd, aioli & citron

CHARKTALLRIK

165

blandad chark från vår delikatessdisk

********************************************

FISH TACO 155
friterad torsk lé på majstortilla serveras med rostad majsaioli
samt rödkål & mangosallad toppas med färsk koriander

FRÅN GRILLEN

FISKGRYTA 295
klassisk skgryta med räkor, musslor, aioli, surdegsbröd
PASTA FRUTTI DI MARE 225
färskpasta, vitvinskokta skaldjur, tomat, vitlök, chili & persilja

**************************************
LANDET
STEAM BUNS 165
bakad friterad äsksida från svenska gårdar med soja, vitlök, chili och
vinäger samt sojamajonnäs, rättika, inlagd gurka, salladslök, sesamfrö,
lime och koriander
KATSU SANDO 165
krispigt panerad äsksnitzelsandwich på japanskt vis serverad
med tonkatsusås, sojamajonnäs & sesamkrispig kålsallad

GRILLAD GÅRDSKYCKLING
grillad svensk gårdskyckling med vitlök, chili o paprika
serveras med syrad sommarsallad & chilibearnais

265

GRILLAD FLANKSTEK
grillad ankstek serveras med sparris, lök, chilibearnaise

295

GRILLAD RYGGBIFF 350gr
395
serveras med örtsallad, grillad citron, parmesan, olivolja, svartpeppar
VÄLJ TILLBEHÖR
Pommes Frites 45 Friterad krossad potatis 45

BRASSERIETS KLASSIKER

Våra klassiska Rätter

KLASSISK RÅBIFF
1/2 155
färskmald råbiff serveras med klassiska tillbehör.
dijon, pepparrot, kapris, saltgurka, rödbeta, rödlök & äggula
+ pommes frites 45

KAMBEN 225
från Dalsjöfors glaserade med rökt chili och vitlök
serveras med mangosalsa, lime och yoghurt

1/1 215

BRASSERIETS RÅBIFF
1/2 155
1/1 215
färskmald råbifff serveras tillsammans med kapris, schalottenlök, gräslök,
tryffelmajonnäs, friterad jordärtskocka, krasse
+ pommes frites 45

CAESARSALLAD 195
romansallad med rödlök, tomat i kaprisdressing med parmesan och
krutonger. Välj mellan kyckling och bacon, räkor, friterad grillost
BOOKMAKERTOAST 225
grillad ankstek på rostat surdegsbröd med dijonmajonnäs,
sallad, tomat, silverlök, riven pepparrot samt friterad lök,
pommes frites & aioli

WIENERSCHNITZEL
Brasserie Fridolfs wienerschnitzel på välbankat kalvinnanlår
serveras med rödvinssås, kaprissmör, gröna ärtor, citron
kapris samt pommes frites

325

295

**************************************

MOULES FRITES
färska musslor kokta i vin och grädde och massa färska örter
serveras med pommes frites, citron, aioli & rostat surdegsbröd

HAMBURGARE
FÄRSKMALDA BURGARE PÅ HÄNGMÖRAD SVENSK HÖGREV & BOG
CLASSIC 179
silverlök, cheddarost, tomat, bacon, dressing, inlagd gurka,
pommes frites & aioli

**********************************************
PIZZA- surdegspizza på äkta italienskt vis sedan 2009
1. MARGHERITA BUFALA tomatsås, buffelmozzarella, tomater, färsk basilika

155

FRENCHIE 179
silverlök, cheddarost, senap, krispig isbergssallad, inlagd gurka,
pommes frites & aioli

2. PARMA tomatsås, mozzarella, prosciutto

155

3. CAPRICCIOSA ORIGINALE tomatsås, mozzarella, kokt skinka , champinjoner

155

4. FRUTTI DI MARE tomatsås, mozzarella, vitlök, havets läckerheter, persilja

175

DELUXE! 195
burgare deluxe med karamelliserad lök, friterad lök, tryffelmajonnäs,
sallad, soltorkade tomater, cheddarost, bacon, pommes frites och aioli

5. PANCETTA e PECORINO cr fraiche, mozzarella, pecorino, pancetta, grönkål

165

6. VERDE tomatsås, mozzarella, champinjoner, kronärtskocka, paprika, pesto

145

7. FIGGES SPECIAL tomatsås, mozzarella, prosciutto, salami milanese, pesto

155

8. FIGGE 2.1 tomatsås, mozzarella, prosciutto, salsiccia, grillad svamp, pesto

160

9. DIAVOLA tomatsås, mozz, kryddig salami, oregano

150

10. GORGGONZOLA tomatsås, mozz, färsk salsiccia, gorgonzola, champinjoner

170

11. CAPRONE tomatsås, mozzarella, päron, chevreost, valnötter, honung

155

12. ESTIVO tomatsås, mozzarella, räkor, kräftstjärtar, stenbitsrom, rödlök, grädd l

185

13. PUTTES tomatsås, mozzarella, jalapeno, het salami, vitlök, grädd l, rödlök

155

14. LA BIANCA cr fraiche, mozzarella, tryffelsalami, svamp, spenat, grana padana

165

15. SKOGEN cr fraiche, mozzarella, skogssvamp, grönkål, jordärtskockschips, vitlök

165

16 TONNÉ tomatsås, mozzarella, marinerad karré på svensk rapsgris, tonnatosås

175

VEGGIE
179
friterad morot/halloumibiff silverlök, sallad, tomat, dressing,
inlagd gurka, pommes frites & aioli

Brasserie Fridolf är en mötesplats för familj, vänner & kollegor
Värme och hjärtlighet är viktigt.
Hos Fridolf är alla välkomna!
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Extra tillval 20 kr
Obs. Vi har inte alltid har möjlighet att servera pizza och övrig mat till bordet samtidigt
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HAVET

