Menyförslag för större sällskap
För att vi ska kunna ge er den bästa möjliga upplevelse har vi tagit fram följande olika menykoncept.
Meny 1 -Brillo Favorit

Meny 2 -Brillo Brillo

(Minst 8 personer)

Dessa rätter har mer eller mindre funnits på
Taverna Brillo sen vi öppnade.
Det är också de rätter som genom åren varit
extra populära, så detta är folkets favoriter.
En perfekt introduktion till Taverna Brillo.

Den här menyn gillar vi på Taverna själva bäst.
Ett glatt sätt att umgås och samlas kring matbordet
precis som hemma hos la nonna i Italien.
Vi tycker även att vissa affärsmöten blir bättre
på detta sätt…

Löjromspizza

Ni väljer omfattning och vi väljer serveringar.
Köket gör ett urval av våra förrätter, pastarätter, huvudrätter och
måltiden avslutas med en gemensam stor dessert

Tagliatelle kalvköttbullar eller Spaghetti vongole
En kula gelato (glass på italienska)

Exempel på hur en måltid kan se ut:
Caprese
Calamari
Picklade grönsaker
Oliver
Ostar
Spagetti vongole
Ragu salsiccia
Frittura mista
Bistecca
Taverna brillo mess

410 kr per person

Meny 3 -Brillo Fest

Den här menyn är som gjord för er som vill ha en liten fest eller
har bokat att träffas ett gäng i vårt växthus eller samlat
ett sällskap kring ett långbord i matsalen eller i delibaren.

Många serveringar 450
Ännu fler serveringar 595
Pris per person

I nostri antipasti
Chefs val av pizzor
Kaka eller chokladbit till kaffet
350 kr per person

Meny 4 -Brillo mer

Vår egna Napolitanare, tillika kökschef, Ed Ottati har valt ut en 3 rätters meny ur
à la carte menyn att avnjuta i gott sällskap. Ett prisvärt sätt att uppleva mer.

Brillo ordnar!
Vid förfrågan kontakta
Fredrik Westberg

fredrik.westberg@svenskabrasserier.se
Carne cruda - tartar på Frisona-ko med tonnatosås, hasselnötter och våfflor
- beef tartar, tonnato sauce, capers, parmesan and belgian waffle

Ravioli- ricotta, svamp, brynt smör och salvia with ricotta, mushroom, truffle and browned butter

Tiramisù - på Brillos vis
- Brillo style tiramisù

Fråga gärna om ni önskar en helt vegetarisk
meny eller endast kött eller fisk.
Det ordnar vi!
Med förbehåll för löpande menyändringar.
Samma meny gäller för samtliga i sällskapet

VARMT VÄLKOMNA!
450 kr per person

