
VÅR HISTORIA
OUR STORY

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!

Brasserie X är i grunden ett franskt brasserie med
rustik och smakrik mat. På Quality Hotel The Mill
låter vi därutöver vår omgivning spegla vår mat i

smak och val av råvaror. Med Möllan som närmaste
granne så gömmer det sig många spännande

kryddor i våra rätter. Chili, Habanero och Cajun är
bara några smaker som våra kreativa kockar

experimenterar med.

Vi stödjer stolt nyttiggörande trender som
närproducerat, återanvändbart och hållbart - allt för
att minska matsvinn och miljöförstörande avtryck på

vår planet. Vi tillhandahåller växtbaserade
proteinalternativ i stor utsträckning för att bidra till

en miljövänligare värld och hälsosammare liv. Vi
erbjuder också en rykande het Chili som en av våra
hållbara klassiker - här utnyttjar vi fullt användbara

råvaror som vanligtvis går till spillo!

Så om du som gäst också vill bidra till en grönare
framtid - så är du i trygga händer hos oss.

Hoppas du kommer njuta av din upplevelse här på
Quality Hotel The Mill och Brasserie X!

ALLERGENER?
ALLERGIES?

FRÅGA GÄRNA PERSONALEN OM
DU HAR NÅGRA FUNDERINGAR

DON'T HESITATE TO ASK THE STAFF
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS

KVÄLLENS RÄTT
THE DISH OF THE DAY

VARJE KVÄLL HAR VI EN RÄTT SOM
ÄNDRAR SIG FRÅN DAG TILL DAG,
FRÅGA PERSONALEN VAD DAGENS

ERBJUDANDE ÄR!

EVERY NIGHT WE HAVE ONE DISH WHICH
IS CHANGING FROM DAY TO DAY,

ASK YOUR WAITER WHAT WE
OFFER TODAY!

149

Same, same but di�erent. Vi serverer ikke 
dårlig palmeolje fordi vi ønsker å ta vare på 

regnskogen.

FÖRRÄTTER
STARTERS

LAX
Citronmarinerad lax med rimmad gurka,

laxrom och wasabimajonnäs,
serveras på kavring samt friterat rispapper
Lemonmarinated salom with cucumber, salmonroe and

wasabimayonnaise, served on black rye bread and fried ricepaper

95

RÅBIFF
Råbiff på nötinnanlår, serveras med
confiterad äggula, picklad ingefära,
rotfruktschips samt sojamajonnäs

Beef  tartar on the topside of  the beef, served with

confit egg yolk, pickled ginger, rootchips and soymayonnaise

119

HUVUDRÄTTER
MAIN COURSES

VEGETARISK PASTA
Vegetarisk pasta med smörstekt svamp,

kronärtskocka och olivtapenade -
toppas med riven Pecorino

Vegetarian pasta with mushroom, artichocke

and finely grated olives with grated Pecorino

159

TORSK
Smörbakad torskrygg med rostad blomskålspuré,

serveras med dillpicklad fänkål, hummerskum
samt riven pepparrot

Butterbaked cod with roasted cauliflowerpuré, served with

dillpickled fennel, lobsterfoam and grated horseradish

219

OXFILÉ
180 gram Oxfilé med krispig jordärtskocka,

semitorkade sommartomater,
dragonkrasse samt fryst chorizosmör

180 g.ram Filet of  beef  with crispy jerusalem artichoke,

semidried summer tomatoes, terragoncress

and frozen chorizobutter

229

DESSERTER
SWEET STUFF

THE MILL'S SORBET
Veckans sorbetsmak vet servisen mer om

Ask your waiter for the flavour of  the day

34

CREME FRAICHE GLASS
Syrlig Creme Fraicheglass med

jordgubbar och mandel
Sourcreme ice cream with

strawberries and almonds

79

MÖLLANS 3 OSTAR
3 utvalda ostar från Möllans ost,

serveras med knäcke och marmelad
Selection of  3 cheeses from "Möllans Ost",

served with crispy bread and marmalade

129

KLASSIKER
CLASSICS

HAMBURGARE
serveras med brioche bröd, cheddar, picklad

silverlök, rökt majonäs, sallad & saltgurka
Serveras med pommes frites

Vegetarisk, panko panerad zucchini 159
180g högrev/bringa +30
Sweet Potato Fries +10

Dipp +20
Burger served on Brioche bread with smoked mayonnaise,

cheddar cheese, lettuce, salty cucumber, pickled onion

Served with french fries

Vegetarian, panko fried zucchini 159

180g Minced chuck/brisket +30

Sweet potato fries +10

Dipp sauce +20

CAESARSALLAD
Romansallad, parmesan & frasiga brödkrutonger

149

Kyckling & bacon +15
Räkor & ägg  +10

Portobellosvamp +10

Romaine lettuce, parmesan & crispy bread croutons

149

Chicken & bacon +15

Shrimps & egg +10

Portobello Mushroon +10

CHILI
Vår heta Zero Waste rättsom minskar vårt

matsvinn men fortfarande smakar fantastiskt!
Our spicy Zero waste dish which is reducing our

food waste but still taste fantastic!

149

RÄKTRÅLARE
180 gram handskalade räkor på polarbröd

serveras med dillmajonnäs, ägg samt rimmad gurka
180 gram handpeeled shrimps on toast served with dill

mayonnaise, egg and salted cucumber

169

SIDES
EXTRA ADD-ONS

POMMES & SALLAD

Liten Sallad / Side Salad  49
Kokt potatis / Boiled potato 29

Sötpotatis pommes / Sweet potato fries 39
Soho pommes med vitlök, persilja & parmesan /
Soho fries with garlic, parsley & parmesan 49

DIPPSÅSER

Srirachamajonnäs / Sriracha mayo
Wasabimajonnäs / Wasabi mayo
Rökt majonnäs / Smoked mayo

The Mill's Spicy Barbeque

20


