BRUNCH

På The Strand var vi först med att servera brunch
i Stockholm och just vår brunch är något vi är
väldigt stolta över. Vi serverar klassiska rätter med
råvaror av högsta kvalité och en service som ska
få dig att känna dig som hemma. Vi hoppas att
du trivs och låter dig väl smakas. Är du sugen på
något speciellt säg till oss så ska vi göra vårt bästa
för att ordna fram det.

Följ oss på Instagram @atthestrand
Vi är en kontantfri restaurant

THE STRAND
BRUNCH BUFFET

BRUNCH À LA CARTE

325 /185

FÖRRÄTTER

KALLT

Pumpasoppa med rostade frön och crème fraiche ................................115
Ägg Benedict, ekologiskt och krämigt serverat med rökt skinka .....135
Honungsglaserad bakad getostsallad med slungade betor .................125
Avokado på surdegsbröd med äppelciderdressing ................................125
Akvavit- och rödbetsgravad lax ................................................................139
Toast Skagen med löjrom ........................................... Hel 220 / Halv 170

Fetaostsallad - Mozzarellasallad - Salladsstation – romansallad, cocktailtomater, gurka, avocado, bacon, fetaost, krutonger, solrosfrön, pumpafrön,
sesamfrön och Rhode Island-dressing - Bönsallad - Melonsallad - Hemgravad lax med hovmästarsås och citron - Färska räkor med Rhode islanddressing, aioli och grillat surdegsbröd - Gubbröra med fänkålsknäcke
- Melon med Tvärnöskinka - 3 x Kallskuret – Mini-västerbottenspajer,
Marinerade oliver med Lissella-senap och pressgurka, Brieost och kex

VARMRÄTTER
The Strands klassiska hamburgare med bacon, lagrad cheddar
och tryffelmajonnäs.....................................................................................229
Omelett med örter och gräddfil................................................................145
Bookmaker toast med pommes frites .....................................................195
Croque Monsieur med skinka och västerbottensost.............................140
Sallad med kyckling och parmesan ..........................................................175
Laxbiff med sallad marinerad med citron och gräslöksolja ..............165

EFTERRÄTTER
Amerikanska pannkakor med vaniljkräm och färska bär.....................105
Crème brûlée med havtornsmarmelad.....................................................115
Brownie med rocky road topping och glass..............................................95
Citronmarängpaj med citrussallad ..........................................................115
Fattiga riddare med ricotta och glaserade fikon ..................................105
Chokladmousse ............................................................................................105

VARMT
Amerikanska pannkakor med lönnsirap, jordgubbsmarmelad och vispad
grädde - Fläskkarré - Rostade rotfrukter - Örtbakad lax - Grönsaksquiche - Ägg och skinka i cocotte

EFTERRÄTTER
Crème brûlée - Croissant med färskost och apelsinmarmelad - Krämig
grekisk yoghurt med honung och frötopping - Skuren melon - Äppelkaka - Mjölkchokladcheescake - Vit chokladmousse - Morotskaka Hemgjorda kakor

DRYCKER
Juice - Smoothie - Spirulina - Virgin Mary

