
 1.  MARGHERITA BUFALA tomatsås, buffelmozzarella, tomater, färsk basilika	 155	  

 2.  PARMA tomatsås, mozzarella, prosciutto	 	 	 	 	 	 145 
	 	  
 3.  CAPRICCIOSA tomatsås, mozzarella, prosciutto, champinjoner	 	 	 150 
	  
 4.  FRUTTI DI MARE tomatsås, mozzarella, vitlök, havets läckerheter, persilja	 165 

 5.  CHIANTIGIANA tomatsås, mozzarella, prosciutto, salami milanese	 	 150 
	  
 6.  VERDE 	tomatsås, mozzarella, champinjoner, paprika, pesto		 	 	 140 
 
 7.  FIGGES SPECIAL tomatsås, mozzarella, prosciutto, salami milanese, pesto	 150 

 8.  FIGGE 2.1 tomatsås, mozzarella, prosciutto, salsiccia, grillad svamp, pesto	 155 

 9.  IL PREFERITO tomatsås, mozz, prosciutto, kronärtskocka, rlök, pprika, vlök, tomat	 145 
 
 10.  SALSICCIA FRESCA tomatsås, mozzarella, chilisalami, färsk salsiccia, rödlök	 165 
 
 11.  CAPRONE tomatsås, mozzarella, päron, chevreost, valnötter, honung	 145 
	 	 	 	 	  
 12.  ESTIVO tomatsås, mozzarella, räkor, kräftstjärtar, stenbitsrom, rödlök, gräddfil	 175 

 13.  PUTTES tomatsås, mozzarella, jalapeno, het salami, vitlök, gräddfil, rödlök	 145 
  
 14. LA BIANCA cr fraiche, mozzarella, tryffelsalami, svamp, spenat, grana padana	 155 

 15. SKOGEN cr fraiche, mozzarella, skogssvamp, grönkål, jordärtskockschips, vitlök	 155 

 16  CAPO cr fraiche, mozzarella, färsk salsiccia, salami, champinjoner, rödlök	 165

Brasserie Fridolf är en mötesplats för familj, vänner & kollegor 
Värme och hjärtlighet är viktigt. Hos Fridolf är alla välkomna!

DUMPLINGS  135 
med färs från Riksdagmannagården serverade i ramenbuljong, 

sesamfrö, ingefära, koriander, chili & koriander 
 

BEEF CHILI TACO 125 
majstortilla, rostad majsaioli samt pico de gallo & färsk koriander 

RÅBIFF ASIAN STYLE  125 
sesamolja, sojamajonnäs, tapioka, sesamfrön, chili, brödcrisp 

salladslök & koriander

PASTA & GRÖNA RÄTTER

BRILLAT SAVARIN FR, ko	 	 65 
PECORINO TOSCANO	 italien, får	 75 
MORBIER frankrike, ko	 	 60	  
GRUYERE schweiz. ko	 	 	 75 
FOURME D AMBERT	 	 	 65 
fransk klassisk blåmögelost

CLASSIC  	 179 
silverlök, cheddarost, tomat, bacon, dressing, inlagd gurka,  

pommes frites & aioli  

FRENCHIE   179 
silverlök, cheddarost, senap, krispig isbergssallad, inlagd gurka,  

pommes frites & aioli  

DELUXE! 	 195 
burgare deluxe med karamelliserad lök, friterad lök, tryffelmajonnäs, 
sallad, soltorkade tomater, cheddarost, bacon, pommes frites och aioli 

VEGGIE	 179 
friterad morot/halloumibiff silverlök, sallad, tomat, dressing,  

inlagd gurka, pommes frites & aioli

PIZZA 

Delning / Slicning av pizza / Extra tillval 20 kr  
Obs. Vi har inte alltid har möjlighet att servera pizza och övrig mat till bordet samtidigt

MJUKA

SEMI

HÅRD

BLÅ

OST

TRYFFELSALAMI 	 	 65 
lufttorkad i 90 dagar, Italien 
FÄNKÅLSSALAMI  	 	 60 
salami med fänkål, toscana, italien 
PROSCIUTTO DI PARMA  	 65 
lufttorkad skinka från parma, it

**********************************************

Våra klassiska rätter som funnits med oss sedan första dagen

BRASSEREIETS RÅBIFF	 1/2 125   1/1 195 
serveras tillsammans med kapris, schalottenlök, gräslök, 

tryffelmajonnäs, friterad jordärtskocka, krasse 
+ pommes frites 45 

WIENERSCHNITZEL 	 295 
Brasserie Fridolfs wienerschnitzel på välbankat kalvinnanlår  

serveras med rödvinssås, kaprissmör, gröna ärtor, citron 
picklad lök, kapris samt pommes frites  

MOULES FRITES	   285 
färska musslor kokta i vin och grädde och massa färska örter 

serveras med pommes frites, citron, aioli & rostat surdegsbröd

**************************************

BRASSERIETS KLASSIKER

FISH TACO   135 
friterad torskfilé på majstortilla med rostad majsaioli samt 

kål&mangosallad och färsk koriander 

PILGRIMSMUSSLA  155 
serveras med blomkålscréme, mandel, grönt äpple,  

sojapärlor och brynt smör  

SASHIMI   145 
fröyalax med sojamajonnäs, sesamfrö, chili, syrad gurka  

samt salladslök och brödcrisp

HAVET

HAMBURGARE

VÅRA FÄRSKMALDA BURGARE  
GÖRS PÅ HÄNGMÖRAD SVENSK HÖGREV & BOG

DELIKATESSEN 

VITLÖKSBRÖD  79 
parmesan & mozzarellagratinerat, toppat med färsk vitlök & örtolja  

 
FLATBREAD CAPRESE	   85 

flatbread, buffelmozzarella, tomat & basilika

DESSERT ************************************
CRÈME BRULÉE	  110 
serveras med äpplekompott på gårdens äpple, brynt smör & rosmarin 

EN KULA CHOKLADGLASS eller EN KULA HALLONSORBET   45 

CHOKLADKAOS 	125 
choklad i alla varianter & texturer,  glass, pannacotta,  brownie 
chokladjord, choklad & hasselnötscreme  

PANNACOTTA   95 
citruspannacotta på färskost, digestive och kolasås 

NUTELLAPIZZA 	120 
serveras med kokta bär från sommarens skörd, hasselnötter & vaniljglass  
( rek för 2 pers )	

SUGEN PÅ LITE AV ALLT?  TESTA VÅR 	 DELIKATESSBRICKA 175 
 blandade ostar o charkuterier ifrån delikatessdisken serveras med goda tillbehör 

BAKAT LANTÄGG 63c   125 
serveras med syrlig potatis, potatischips, citron, brynt smör, lök & tryffel 

FÄRSKPASTA MED VILDSVINSRAGU   195 
mustigt långkok på vildsvin från egna gården, färskriven pecorino och färska örter 

SKÖRDESALLAD    175 
bladsallad med belugalinser, rökt cheddarost, picklade grönsaker, rödbetor, äpple, 

lökmajonnäs, pumpafrön och surdegsbröd 

MOROT & HALLOUMI   175 
morot & halloumibiff serveras med rostad spetskål, grillad morot,  

picklade grönsaker, lökmajonnäs, rökt ost och syrad örtolja

LANDET

CHARK

GRILLAD HÄNGMÖRAD SVENSK RYGGBIFF	 295 
serveras med rostad spetskål, grillad morot, picklade grönsaker,  

tryffelmajonnäs, rökt ost & rödvinssås 

GRILLAD HÄNGMÖRAD SVENSK  ENTRECOTE   365 
serveras med rostad spetskål, grillad morot, picklade grönsaker,  

tryffelmajonnäs, rökt ost & rödvinssås 

GRILLAD HÄNGMÖRAD FLANKSTEK	 275 
serveras med rostad spetskål, grillad morot, picklade grönsaker,  

tryffelmajonnäs, rökt ost & rödvinssås

FRÅN GRILLEN

OSTTALLRIK   145 
blandade ostar från vår delikatessdisk 

CHARKTALLRIK    145 
blandad chark från vår delikatessdisk 


