BRODERSTUGAN
ÄR ETT FAMILJEÄGT FÖRETAG SEDAN 1997

NACHOS
ost gratinerade,
med salsa & aioli 65:-

GOD MAT OCH DRYCK
VI SER FRAM EMOT MÅNGA ÅR
TILLSAMMANS FRAMÖVER

HOT NACHOS
ost gratinerade, med nötfärs, jalapeno,
hackad rödlök salsa & aioli 99:ÖLKORV 30:KALAMATA OLIVER 30:JORDNÖTTER
chilli 20:-

Osäker på matval?
Tveka inte att rådfråga vår kunniga personal.
Vill ni boka bord i förväg
litet, som stort sällskap?

Hej
FRÅGA GÄRNA EFTER
DESSERT MENYN
EFTER MATEN

SINCE 1997

VI HAR MED GLÄDJE SERVERAT VÅRA GÄSTER

Broderstugan
Kök & Bar
MENY

Boka gör ni enklast på www.broderstugan.se
eller telefon 040-930074

WWW.FACEBOOK.COM/BRODERSTUGAN.SE/

COVID - 19

RESTRIKTIONER
UNDVIK TRÄNGSEL HÅLL 1 METERS AVSTÅND

TJENA
TA MED DINA VÄNNER
MÅN-FRE 15:00 - 01:00
LÖR-SÖN 14:00 - 01:00

BESTÄLLNING - SERVERING - BETALNING
GÖRS SITTANDE VID BORD
INGEN KÖBILDNING VID TOALETTBESÖK
BOKA GÄRNA BORD I FÖRVÄG
GÅ IN EN ÅT GÅNGEN VID STÖRRE SÄLLSKAP
HANDSPRIT FINNS VID BARDISKEN

EXTRA TILLBEHOR
SÅS 15KR PER SKÅL
VITVINSÅS
BEARNAISESÅS
GORGONZOLASÅS
LÖKSÅS
RÖDVINSÅS
MAJO
AIOLI
SALSA SÅS

Välkommen

COLESLAW 20KR
EN SKÅL POMMES 35KR
6ST LÖKRINGAR 35KR
EN SKÅL MIXSALLAD
MED ÖRTDRESSING 35KR
EXTRA KÖTTBIT
(RYGGBIFF) 60KR
NYHET
49kr
SÖTPOTATIS POMMES

Vi önskar dig en helkväll av mingel
god mat och goda drycker.
Vi har öppet 365 dagar om året
MÅN-FRE 15:00 - 01:00
LÖR-SÖN 14:00 - 01:00

Broderstugan Kök & Bar
Adress: Östra Förstadsgatan 33, 212 12 Malmö

Östra Förstadsgatan 33,
212 12 Malmö
www.broderstugan.se

SINCE 1997

Vårt eget vitlöksbröd

40:-

Stugans egna hembakade bröd med gratinerade med vitlökssmör
serveras med aioli dippsås (Ej glutenfritt)

Toast Skagen

89:-

Stugans toastskagen med rom serveras på klassiskt vis
(Kan fås med glutenfritt bröd)

Chevreost

Gratinerad chevreost på toast, ligger på en salladsbädd

Heta räkor

Stekt fläsk med löksås

159:-

Serveras med kokt potatis & rårörda lingon
(Laktosfri sås)

Wienerschnitzel

189:-

Kokta gröna ärtor och sist men inte minst rödvinssås (Laktosfri sås)

220:-

En skiva vardera av oxfilé och fläskfilé serveras med rödvinssås och

89:-

Serveras i en het marinad med hembakat bröd & en skål

bearnaisesås, frästa primörer samt pommes frites (Laktosfri sås)

Plankstek

189:-

Ryggbiff på planka, serveras med hemlagad dushessmos,

med krämig aioli (Kan fås med glutenfritt bröd)

Kalvryggs filé

Kalvrygg file serveras med klyftpotatis & kantarellsås

Kökets Oxgryta

Serveras enligt kockens rekommendationer

Oxfilé

Serveras med duschessemos, frästa primörer,
lökringar & salsa/bearnaisesås

159:-

Serveras med sallad, majonäs, cheddarost, rökig hickorysås,
lökringar & pommes & coleslaw briochebröd (Ej glutenfritt bröd)

Salsa Burgare

159:-

Serveras med sallad, majonäs, cheddarost, het salsa, lökringar
pommes & coleslaw briochebröd (Ej glutenfritt bröd)

Dubbel cheese Burgare

159:-

Serveras med sallad, majonäs, 2skivor cheddarost, pommes & coleslaw
briochebröd (Ej glutenfritt bröd)

Kikärtsbiffar

149:-

Serveras med klyftpotatis, frästa primörer & het salsa (Laktos & glutenfri)

primörer, baconlindad sparris, lökringar och bearnaisesås
(Ej glutenfria lökringar)

179:-

Hickory Burgare

citronskiva med anjovis och kapris på.

Black & White 189:- Black & Black

glacerad med honung, serveras med rödlöksmarmelad.
(Kan fås med glutenfritt bröd)

Planka

På stugans vis med kalvkött, serveras med smörstekt potatis,

79:-

Serveras alternativt med Oumph eller kikärtsbiffar

Ugnsbakad Oumph VEGAN
189:179:230:-

149:-

Serveras med klyftpotatis, salsasås och sallad med örtdressing

Klassisk Spaghetti Bolognese

Serveras med riven parmesanost (nötfärs)

149:-

För alla våra oxfilévänner serverar vi vår klassiker
som bara smälter i munnen, med ungsbakad spiralpotatis chips,
Stugans Saftiga Burgare

mustig rödvinssås, fräst sparris, samt smörslungade primörer

med briochebröd (Ej glutenfritt bröd)

Hickory Burgare

(Laktosfri sås)

Stekt sill

169:-

Persiljestekt sill med hemlagad potatismos rårörda lingon &

250g Oxkött serveras med cheddarost, bacon, rökig hickorysås,
sallad, pommes och coleslaw

Salsa Burgare

skirat smör

Blåmusslor

169:-

Dubbel cheese Burgare
250g Oxkött serveras med 2 skivor cheddarost, bacon,
sallad, pommes och coleslaw

Byt ut pommes mot sötpotatispommes 20kr extra
Alla burgare kan fås med glutenfritt bröd

Halv

Hel

89:- / 169:-

Chili, vitlöks och vitvinsblancherade musslor,

250g Oxkött serveras med cheddarost, bacon, het salsa,
lökringar och pommes.

159 :-

monteras med grädde och smör. Serveras med nybakat bröd

169:-

Chilli & Pestogratinerad Kycklingsfilé

179:-

Serveras med klyftpotatis, frästa primörer och

Dubbelpanerade spättafiléer

169:-

Serveras med pommes frites, primörer, sparris,

gorgonzolasås (Innehåller laktos)

Stugans Caesar sallad

(Kan fås med glutenfritt bröd & laktosfritt)

159:-

Serveras med skivad kycklingsfilé, sallad, tomat,
rödlök, parmesan och caesardressing toppat med bacon
& krutonger

Vid allergier fråga gärna personalen om innehållet

räkor & bearnaisesås (Laktosfri sås)

Ugnsbakad Laxfilé

179:-

Serveras med kokt potatis samt en kall örtcremé med smak
av syra och hetta

Smörstekt gösfilé

189:-

Serveras med potatismos smaksatt med dill & vitvinsås (Laktosfri sås)

