MORGEN BRÆDDER
(TIL KL. 13:00)

MIDDELHAVSBRÆT

119

NORDISK BRÆT

119

ENGELSK BRÆT

119

Bruschetta, charcuteri - variation af pølser, 2 slags ost, græsk yoghurt m. honning og müesli, frugt, chokolade tærte

Tatar, spejlæg m. pølser og bacon, 3 slags pålæg, grove fritter, laksetatar, frugt, æbletærte

Spejlæg m. pølser og bacon, baked beans, hashbrown, stegte svampe, pandekager

DEN LILLE

69

Pålæg, ost, græsk yoghurt m. honning og müesli, frugt

BØRNERETTER

SNACKS

Alle børne menuer serveres med fritter og grønt

KYLLINGEBRYST

69

SPRØD FISK

69

BØRNEBURGER

69

Med ketchup

Med remoulade

GROVE FRITTER MED MAYO OG KETCHUP

49

HJEMMELAVEDE HVIDLØGSBRØD

39

NØDDER

35

OLIVEN

35

ØLPØLSER

39

BRØGGERIETS SNACKBRÆT FOR 2 PERSONER

99

Hvidløgs hapsere, dyppere, grovfritter med mayo, ølpølser

DESSERT
RÅ ÆBLEKAGE

60

BRØGGERIETS HJEMMELAVEDE FRUGTTÆRTE

65

OSTEBRÆT M. KIKS OG FRUGT

79

CHOKOLADETÆRTE

65

BRØGGERIETS HJEMMELAVEDE DIPS
CHILI MAYO, AIOLI, TRØFFELMAYO OG MAYO
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5

SPISEKORT
STEAK SALAT

129

BRØGGERIETS CÆSAR SALAT

125

VEGGIE SALAT

109

Steak strimler med sprød salat, syltede rødløg, tomat, agurk, hjemmelavet pesto og ristede kerner.
Serveres med brød og smør.

Kyllingebryst i strimler, bacon, sprød salat, syltede rødløg, tomat, agurk, ristede kerner, parmesan og hjemmelavet cæsar dressing.
Serveres med brød og smør.

Grillet halloumi, sprød salat, syltede rødløg, tomat, agurk, æble, ristede kerner og hjemmelavet vinaigrette.
Serveres med brød og smør.

NACHOS

79

NACHOS MED KYLLING

89

BRØGGERIETS GRILLED CHEESE

75

BRØGGERIETS PANINI

89

Med jalapeños, salsa, guacamole og creme fraiche.

Med jalapeños, salsa, guacamole og creme fraiche.

Med mozzarella, cheddar, skinke og bacon.
Serveres med grove fritter og mayo.

Med pesto, serrano, mozzarella, tomatsalat.
Serveres med grove fritter og mayo.

CHEESEBURGER

139

KYLLINGEBURGER

139

BRØGGERIETS SPICY BURGER

139

BRØGGERIETS GREASY BURGER

159

STEAK MED SÆSONENS GRØNT

249

Hakkebøf, mayo, rød cheddar, rødløg, tomat, agurke relish og sprød salat.
Serveres med grove fritter og mayo.

Kyllingebryst, chili mayo, syltede rødløg, tomat, bacon og sprød salat.
Serveres med grove fritter og mayo.

Hakkebøf, chilimayo, jalapeños, rød cheddar, chilipaste, bacon og salat.
Serveres med grove fritter og mayo.

Hakkebøf, trøffelmayo, bløde løg, rød cheddar, relish, bacon og hjemmelavet bearnaise sauce.
Serveres med grove fritter og mayo.

Grove fritter og hjemmelavet bearnaise sauce (Kl. 12 – 21.)
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DRIKKEVARER
KAFFE
ALM. KOP KAFFE

SMOOTHIES
(Opfyldning + 10) 25

ESPRESSO

25

DOBBELT ESPRESSO

35

CAPPUCCINO

40

BRØGGERIETS SMOOTHIE

50

BERRY BLEND

50

EKSOTISK PASSION

50
50

Jordbær, banan og mild juice
Skovbær og tranebærjuice

LATTE MACCHIATO

40

Passionsfrugt, mild juice, ananas juice og mynte

LILLE LATTE

38

STRAWBERRY COOL MINT

STOR LATTE

45

ICE LATTE

48

KOLDE DRIKKE

TE

32

LILLE SODAVAND

(0.295L) 35

VARM KAKAO

42

Coca Cola, Cola Zero, Sprite Zero, Fanta,
Schweppes Lemon, Danskvand

LILLE CHAI LATTE

35

MELLEM SODAVAND

(0.45L ) 50

STOR CHAI LATTE

45

STOR SODAVAND

CORTADO

38

RED BULL

MOCHACCHINO

48

MILKYWAY

48

SIRUP

+5

ICE BLENDED COFFEE

Jordbær, jordbærsirup, mynte og tranebær juice

SAFT

39

JUICE

35

MÆLK

15

Æble, appelsin, ananas, tranebær og mild

42

POSTEVAND

ICE BLENDED COFFEE MED DAIM

52

ICE BLENDED COFFEE MED CHOKOLADE

52

ØL

ICE BLENDED COFFEE MED SKILDPADDE

52

IRSK KAFFE

(4cl.) 75

FRANSK KAFFE

(4cl.) 75

LUMUMBA

(4cl.) 75

Vi har lactosefri mælk til kaffe, hvis dette ønskes

flere varianter 45

Solbær, hyldeblomst og rabarber

ICE BLENDED COFFEE

KAFFE DRINKS

(0.6L) 58

(Gratis ved køb af andre drikkevarer)15

LILLE PILSNER/1883

(0.25L) 38

MELLEM PILSNER/1883

(0.4L) 55

STOR PILSNER/1883

(0.6L) 65

ERDINGER
SPECIALØL FAD

Jacobsen IPA, Jacobsen Bryggerens Hane,
Grimbergen double ambrée/blonde, Kronenbourg Blanc

65
(0.5L) 60

CORONA

45

NORDIC

45

GLAS VIN

55
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RØDVIN
THE APPLICANT - Cabernet Savignon, Chile

229

OLTRE PASSO - Primitivo, Selento, Puglia, Italien

279

WOLLRIDGE - Zinfandel Reserve, Lodi, Californien

329

VILLA MOLINO - Ripasso, Valpolicella DOC, Italien

339

CASTELLO DI MELETO - Chianti, Toscana, Italien

389

TENUTA GUADO AL TASSO - Il Bruciato, Antinori - Bolgheri, Toscana, Italien

649

TEDESCHI - Amarone della Valpolicella Veneto, Italien

899

Druerne til den appetitlige The Applicant Cabernet Sauvignon er fra Maule Valley. Pasningen af vinstokkene sigter på at maksimere mængden af solskin
på det område, hvor frugten modnes. Vinen fortryller med druens typiske aromaer af solbær, brombær og et strejf af vanille. På ganen er vinen fint koncentreret,
blød og med intens frugt. Perfekt til okse- og kalvekød eller lam.

Med Oltre Passo i glasset kan du glæde dig over den dybrøde farve og den indbydende og rige duft, der er så typisk for vine fremstillet af Primitivo druen.
Aromaerne giver mindelser om brombær, kirsebær og tørrede frugter. Smagen er fyldig, rund og blød, uden på nogen måde at virke ”tør”.
Perfekt til grillet mad, burger og simre retter.

Vinen har gennemgået en vinifikation på topmoderne udstyr og det er udelukkende druer fra gamle vinstokke, der har været anvendt.
Wollridge lagres på amerikanske egefade i en periode på 6 måneder inden den flaskes.Wollridge Zinfandel reserve er et meget fyldigt og velsmagende glas vin.
I duften fornemmes toner af sødmefuld frugt, peber, vanilje og brombær, som matcher godt til krydrede kødretter eller til den der bare godt kan lide kraftig vin.

Villa Molino Valpolicella Ripasso DOC er produceret på "Ripasso"-metoden, hvilket giver vinen ekstra smag, alkohol, krop, karakter og garvesyre.
Denne vin, der også kaldes "Den lille Amarone", har været lagret på egetræsfade og efterfølgende på flaske inden frigivelse. Vinen har en flot granatrød
farve og en varm, intens frugtig bouquet. Denne super elegante rødvin har en fyldig, tør, silkeblød og rund frugtsmag med noter af tørret frugt og kirsebær,
der efterfølges af en lang, behagelig finish. Vinen matcher godt til ost og kraftige kødretter.

I glasset får du en usædvanligt helstøbt og intens Chianti Classico. Duften er kompleks med mindelser om kirsebær og vanille. Smagen er fyldig, balanceret og
intens med mørke bær fulgt op af lidt krydderi, tobak og eg i finishen. Server til ovnbagte kastanjer, vildt, lam og okse - gerne tilberedt som "simremad".

Il Bruciato fremstilles af 65% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot og 15% Syrah, fra 80 ha. med udvalgte parceller, der alle klart udtrykker Bolgheris terroir.
Fadlagringen varer i 7 måneder, fulgt af 4 måneder på flaske før vinen sendes på markedet. Vinens farve er flot og intens rubinrød. I duften er der intense aromaer
af modne røde bær som får følgeskab af fine noter af krydderier og kaffe. Smagen er fyldig og i balance med usædvanligt bløde tanniner og en krydret og
behagelig eftersmag. Server Il Bruciato til retter med f.eks. lam, kalv eller vildt

Tedeschis marker ligger på skråninger ved byen Pedemonte i midten af den sydlige del af Valpolicella Classico-distriktet. Jordbunden består af jernholdigt ler
og pletvise forekomster af limsten. Leret giver druer med perfekt modenhed og stor smagsfylde, mens limstenen giver vinene syre og vibrerende spændstighed.
En indtagende duft af sødmefulde bær, nuancer af mineraler, læder, cedertræ og et strejf af mandel. Smagen er rig og fyldig med masser af moden, intens frugt,
og munder ud i en lang finish med den karakteristiske let bitre aroma (på italiensk amaro), som har lagt navn til denne ædle vin.
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HVIDVIN
THE APPLICANT - Chardonnay, Chile

229

VILLA WOLF - Riesling, Pfalz, Tyskland

259

SAINT-PEYRE - Chardonnay, Frankrig

289

VILLA WOLF - Pinot gris, Pfalz, Tyskland

349

Her får du en indbydende Chardonnay med intense aromaer af modne, tropiske frugter. Smagen er rund og fyldig med frisk og livlig syre.
Vinen er fristende som et glas i utide eller som ledsager til retter med kylling, lys fisk, lette pastaretter og grønne salater.

Villa Wolf Riesling byder på en næse af let eksotisk frugt og fine mineralske undertoner. Smagen er "lieblich", hvilket vil sige at den har en liflig frugt,
som afbalanceres af en knitrende sprød syre. En utroligt charmerende og appetitvækkende vin som matcher godt til fiskeretter eller til bare at nyde.
Før Loosens overtagelse var Villa Wolfs vine ganske gode. Nu er de intet mindre end fantastiske. Ernst Loosen mener, at kvalitetsløftet først og fremmest skyldes,
at hektarudbytterne er skåret ned til det halve, at der udelukkende gødes med kompost, og at druerne håndhøstes og sorteres med stor omhyggelighed.

Saint Peyre Chardonnay er et perfekt eksempel på, hvor gode de bedste Sydfranske Chardonnay vine, fra de køligste områder med limstens jord.
De solmodne Chardonnay aromaer er rige og intense. Smagen er både velstruktureret og generøs og med en livgivende friskhed i finishen. En utrolig alsidig
hvidvin, der yder sit bedste til langt de fleste retter med fisk og skaldyr, en lækker sommersalat eller retter med lyst kød og fjerkræ.

Villa Wolf Pinot Gris fremstilles som Ernst Loosen og de fleste topvinmagere i verden praktiserer efter deciderede ”low tech” metoder! I praksis vil det sige,
at her må naturen selv gøre hele arbejdet. Den unge vin gæres på den naturlige gær ved de naturligt lave temperaturer, der er i kælderen om efteråret.
Lagringen finder sted på store gamle fade, indvendigt beklædt med et tykt lag af vinsten. Resultatet er en Pinot Gris med en fyldig, rig og ”jordbunden” stil
- men
med en mere drueagtig smag og en delikat friskhed i finishen. En vidunderlig stil, der svinger med retter med svampe, risotto, soja og fisk.

ROSÉVIN
DOMAINE DE PELLEHAUT - Gascogne, Frankrig

229

VILLA WOLF - Pinot Noir, Pfalz, Tyskland

389

Harmonie de Gascogne Rosé laves på fire karakterfulde druesorter; Merlot-druen giver blødhed og fylde, den lokale Tannat-drue giver vægt og struktur, og
Cabernet Sauvignon og Syrah bidrager med intensitet og friskhed. Vinen byder på masser af appetitvækkende intens bærfrugt og en knasende sprød smag,
som er særdeles læskende. Vinen vil være en glimrende ledsager til retter med pasta, grøntsager eller fjerkræ.

Villa Wolf Pinot Noir Rosé byder på en intens og frugtig oplevelse i glasset, der findes toner af hindbær og jordbær som akkompagneres af en frisk syre,
der giver vinen struktur og balance. Vinen kan nydes uden mad til, men begår sig godt med fiskeretter, lette fjerkræsretter og pasta.
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SELSKABS
LOKALER
Hos Brøggeriet har vi i mange år lagt lokaler til
Sønderborgensernes store livsbegivenheder.
Skal du holde konfirmation, barnedåb, bryllup eller
noget helt fjerde, kan du derfor trygt lægge
begivenheden i vores hænder. Brøggeriet tilbyder
hyggelige selskabslokaler med plads til 85 personer.
Vores kompetente personale sørger for opsætning,
service, mad og drikke. Det eneste du skal gøre er,
at nyde dagen sammen med dine gæster.
Selskabslokalerne kan altid bookes inden for vores
normale åbningstider.
Send os en forespørgsel på info@broeggeriet.dk
eller ring til os på +45 24 41 52 09
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