
Restaurang Bryggan 
 

Helgkasse Trerätters  

Bokas innan kl. 24:00 på Torsdagen. Ange dag samt tid Ni vill hämta kassen.  
Hämtas från kl. 16:00 fredag, lördag eller söndag. 
Bokning via mejl eller telefon. mimmi@restaurangbryggan.se eller 08-766 08 50  
Instruktioner medföljes, tar ca. 20 minuter att tillaga alla rätter.  

Meny 350:-  
- Gravad regnbåge med citronette, picklad kålrabbi, gurka, rågbrödskrutong, dillmajonnäs, 
pepparrot och krasse.  
- Potatispuré med boeuf bourguignon på oxbringa. 
- Brödpudding, äppelkompott och vaniljgrädde.   

Instruktioner  
Innan ni börjar, värm ugnen till 150 grader så att den är varm tills det är dags att servera 
oxbringan och brödpuddingen.  

 
Gravad regnbåge 
1. Marinera den tärnade regnbågen med citronette och salt ett par minuter innan servering. 
2. Under tiden regnbågen marineras blanda ihop gurka och kålrabbi. 
3. Lägg dillmajonnäs på i botten av tallriken den skall serveras på, sedan den marinerade 
regnbågen och salladen på kålrabbi och gurka.  
4. Avsluta genom att toppa med rågbrödskrutong, pepparrot och krasse.  

Boeuf Bourguignon med potatispuré 
1. Börja med att lägga oxbringan på en plåt med bakplåtspapper i ugnen med lite salt och 
olja. Det kommer ta ca. 10-15 minuter för bringan att bli varm beroende på ugn.  
2. Värm potatispuré och såsen med grönsakerna till bourguignon i separata kastruller på låg 
till medelvärme. Ett tips kan vara att ha en liten skvätt vatten i botten på kastrullen till 
potatispurén när den värms upp så att det inte bränns och göra det lättare att diska.  
3. När purén och såsen är varm smaka av med salt och peppar till egen preferens.   
4. Lägg alla komponenter på tallrik, rikligt med sås och toppa med persilja.  

Brödpudding 
1. Värm den portionerade brödpuddingen i ugn eller stek i smör på medelvärme till 
gyllenbrun färg.  
2. Om så önskas kan man värma äppelkompotten i mikrovågsugn till desserten. 
3. Vispa grädden tills den är lättvispad.  
4. Servera och njut.  


