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BRUNCH
ME N Y



SMÅ SERVERINGAR
Ö17:s charkuterier G L 125 
det bästa från södra europa

Pimienton de padrón V G L 95 
med havssalt & olivolja

Burrata V G 115

med hasselnötsvinaigrette & citronsalt

BURGERS, SANDWICHES
& TOASTS
Halloumiburgare V 149 

med grönsallad, picklad rödkål, avokado, harissamajonäs & pom-
mes frites

Hamburgare på högrev 215 

med fyra sorters lök, tryffelmajonnäs, cheddar, saltgurka & pom-
mes frites

Ö17’s Club sandwich  210 
med grillad kycklinglårfilé, sirapsstekt bacon, avokado & grönsal-
lad i grillat bröd 

Toast skagen 195 
med grillat surdegsbröd, löjrom & citron

Grillad avokadomacka V 145 
med ”always sunny side up” ägg, grönsallad & Aleppo peppar

SALLADER
Varmrökt lax  205 

med bakad tomat, surdegskrutonger & ägg    

RäksalladL 215 

med citronaioli, avokado, krispigt rågbröd & citron

Gratinerad Chèvre V 195 

med honung, saltbakade röda betor & rostade frön

ÄGGRÄTTER
Svampomelett VG 185 

med tryffelstuvade skogschampinjoner, gruyère & grönsallad

Ö17’s ost-& skinkomelett G 185 
med rökt skinka, parmesan & grönsallad
 
Ägg royal 175 

kallrökt lax med pocherat ägg, spenat & löjromshollandaise på 
bondbröd
 
Ägg florentine 165 

med pocherat ägg, spenat och hollandaise på bondbröd 



L laktosfritt 
V vegetariskt
G glutenfritt

VARMRÄTTER
Köttbullar ”Meatballs for the people” 215 

köttbullar på kalv med potatispuré, rårörda lingon, pressgurka, 
gräddsås & brynt smör 

Ugnsbakad röding G 285 

med lättrökt kräftbisque, syrlig morotskräm, krondill & forellrom 
 
Råbiff   245

på handskuren ryggbiff med gruyère, picklade kantareller, kris-
pigt rågbröd, äggula  & pommes frites

DESSERTER
Rulltårta  V

med vinbär, dulce de leche & vaniljglass 85

Chokladboll V spår av gluten 35 
rullad i kokos

Chokladtryffel V 35 
rullad i kakao

Creme Brulée VG 95

E.T.C 140 
dubbel espresso, chokladtryffel & cognac

NYSNURRAD GLASS
& SORBET
En kula 35 
Fråga personalen vilken smak av glass eller sorbet som är allra 
godast just idag!

BRUNCHDRYCK
Ö17’s bloody mary 145  
Vodka, tomatjuice & vår ”hemliga” kryddmix

Paloma 145 

Tequila, mezcal, lime, grapefruktsoda & salt

Mimosa 120 

Färskpressad apelsinjuice & champagne


