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BRASSERIE
DU SUD

LE NYSTART

Eller som det heter på krogsvenska: Om att kyssa
många grenouilles
Vi ska alla testa många grodor innan vi
hittar vår favoritservering. Eller hur var
det människorna före oss talade om paddor och
prinsar?
Ett brasserie blir inte bara ett brasserie. Det
vet alla som byggt upp ett brasserie. Okej, vi
förstår att de flesta kanske inte gjort det. Men
de flesta har gjort något annat, som att börjat
träna på gym eller skruvat ihop en tveksam
möbel. Det är inte alltid det funkar smärtfritt
första gången.
Så nu står vi här. I nystarten av brasseriet vi
egentligen redan känner så väl. Men ändå inte
- vi ska förklara. Vi har vikt ner kragarna,
mixtrat mindre och smakat oss fram. Och nu har
vi en grej på gång som vi vill visa er. En grej
som ni säkert tror att ni sett förut, men vi
låter er avgöra själva om det är sant eller
inte.
Voilà: Brasserie du Sud.

Chef och souschef.
Samarbetet är svaret,
men inte på något sätt
hemligheten, eftersom le
team inte är en sak vi
undanhåller någon. Mat
blir bättre tillsammans.
Alla vet det.

BRASSERIE DU SUD
ÄR SOM ATT KLIVA
IN TILL EN FRANSK
BISTRO LIKA MYCKET
SOM ATT SLÅ SIG
NER VID SIN BÄSTA
VÄNS KÖKSBORD.

RÄTTER SOM
TALAR ETT
TYDLIGT
SMAKSPRÅK

CUISINE DU SUD
Det vi har på tallriken ska smaka gott.
Det ska ge oss allt vi gillar och det
ska ge oss nya små smakpresenter i varje
munsbit. För visst vill vi väl både
ha kakan och äta den, om vi får välja.
Och i kökschef Joakims brasserie får vi
välja.
Att öppna menyn hos Brasserie du Sud är
som att kliva in till en fransk bistro
lika mycket som att slå sig ner vid sin
bästa väns köksbord. Det är rätter som
talar ett tydligt smakspråk, bjuder på
omsorgsfullt valda råvaror serverade i
en vänskaplig anda.

CHOIX DU CHEF
Precis som gästen får välja hos
Brasserie du Sud, så får faktiskt
kökschefen också välja ibland. Det är en
bra sak. Kökschef Joakim har stenkoll
på säsonger, vad som är bra just nu och
hur ett kök ska jobba kreativt för att
minimera svinn. Därför lägger han alltid
in ett par favoriter för kvällen utöver
den ordinarie menyn. Vilka det är för
kvällen är en liten hemlighet tills du
satt dig till rätta.

CHAMBRE SEPARÉ

För le foodie Det finns saker
man inte får nog av. Om en av
de sakerna är smakupplevelser
så plockar vi fram vår
vassaste kniv ur lådan för
dig. Torsdagar, fredagar
och lördagar kan du njuta
av en avsmakningsmeny i fem
serveringar som inte lämnar
någon besviken. Kockarnas
tips är att ringa och förboka
så att upplevelsen blir den
allra bästa för dig och ditt
sällskap.

Eller private dining, som vi kan kalla
det på ett annat språk. Vissa middagar
passar bättre i ett eget rum, utan för
att för den sakens skull hysa in sig
i en stor festlokal. Ett eget rum i
anslutning till brasseriet kan till
exempel vara en idé för en privat
inbjudan till en födelsedag eller ett
slutet sällskap där planerade tal eller
spontana sångnummer kan förekomma. Som
en fjäder i hatten, råkar vårt rum för
private dining vara ytterst nyrenoverat.
I slutet på augusti i år stod det klart.

LE AFTER WORK

LE BRUNCH

L’aprés travaille - för den
som så föredrar- och After
Work för alla oss som inte
krånglar till det.

Ibland är det som att man
inte behöver ha något
särskilt att fira. Det räcker
med att fira att vi brunchar
med våra bästisar. Och det är
precis så brasseriets brunch
fungerar: skippa bestämd
anledning, deklarera för vald
vän att denne är din valda
vän, kom hit med din valda
vän, fira!

Sista torsdagen i månaden
langar vi franska flaskor
över baren. Champagne,
crémant och vin du jour.
Och vi serverar kaviar och
ostron och ostar och korvar
och oliver och charkuterier.
Ni förstår ju vad för slags
torsdagar det blir.
De här kvällarna är det
restaurangchef Vidar som
väljer vilka flaskor som
ska bli festens medelpunkt.
Med medelpunkt menar vi det
lite bättre priset som Vidar
brukar tillskriva just de här
flaskorna.
Under After Work är ingen
heller särskilt krånglig,
så om man inte är över
sina öron förtjust i just
franskt bubbel, ser vi
alltid till att ha ett par
ess i skjortärmen. Det kan
exempelvis vara några öl, en
liten drinkrekommendation
och alltid gott om
alkoholbefriade drycker att
smutta på.
Le After Work / Månadens
sista torsdag
Start kl. 16.00 - 19.00.

När du sett ut din vän, ber
du vännen bekräfta din valda
brunchdag, sen är det bara
för dig att boka in er.
På mail eller telefon, vi
använder båda kontaktvägarna
flitigt. Bienvenue!
Lördagar & söndagar
Start kl. 10.30 - 14.30.

LE CLASSIQUE

TOAST
SKAGEN
Att den nordiskt klingande
klassikern är en internationell
succé är inte svårt att förstå.
Svaret ligger som så ofta i
enkelheten. Sältan i räkorna
och löjrommen mot det feta i
majonnäsen, den karaktärsgivande
dillen balanserad med syran från
citronen, det krämiga på toppen och
det krispiga brödet som budbärare.
Voilà: Brasserie du Suds Toast
Skagen.

Men låt oss inte hindras av
detaljer à la bagateller.
Precis som med menyn från köket
har Sofie och Vidar tagit grepp
om serveringen och drycken. De
har stannat upp, skalat bort och
valt till. De har satt ihop en
fullkomligt oklurig dryckesmeny.
Öppen som en… meny? Ja faktiskt.
Drycken är klassisk. Fransk som
svensk och internationellt välkänd.
En whiskey på is, en gin och tonic,
en margarita på hög fot. Och så
självklart le champagne. Champagnen
Sofie och Vidar serverar helst,
är den som föddes samma år som
brasseriets föregångare, alltså
år 1829. Men det gör de ingen
stor sak av, det hör väl till att
årgångstvillingar håller ihop.
Le tips: Sofie är också fullkomligt
formidable på vin. Fråga henne så
får du se – eller ja, höra.

LE BARTENDEUR

Jo, vi vet. I Frankrike gör språket
skillnad på manliga och kvinnliga
bartendrar. Men vi är ju inte i
Frankrike, och om du vill vara
vänlig mot Sofie då beställer
du helst på svenska ändå. Och om
vi ska vara ärliga så heter det
varken bartendeur eller général du
restaurant på riktigt språk heller.
Men på brasseriespråk tycker vi det
låter det snyggt.

LE GÉNÉRAL DU RESTAURANT

JUL HOS
BRASSERIET
Ju närmre jul vi kommer, desto mer
kommer det att slamras i köket. Dofter
av varma kryddor och smör som bryns
kommer att sprida sig. Slamret och
dofterna är det säkraste jultecknet
vi känner till hos Brasserie du Sud.
Det är kockarna som ger liv åt idéer,
smakar av, matchar råvaror, smakar av
igen, provlägger och smakar igen och
igen.

1 DECEMBER

JULBASAR
På skyltsöndagen fyller vi hotellet
med julstämning under den årliga
julbasaren. Vi bjuder in dig att inleda
advent med en julmarknad där du kan
provsmaka delikatesser, köpa julgåvor
och få en mysig start på juletiden.
Fri entré.

JUL PÅ BORDET

JULTALLRIKEN

Jul på bordet är vårt sätt
att bjuda till julbord. Vi
tycker det är trevligt när
alla kan få sitta bekvämt på
sin plats och få julrätterna
serverade på bordet. Det är
så vi själva vill njuta av
julbord. På bordet serverar
vi välkända rätter sida vid
sida med nya julklassiker.
Det blir alltid godast så,
tycker vi, och roligast! På
det här sättet får vi ju
träffa er vid bordet också,
fixa er dryck och se till
att ni har precis den sköna
julstämningen ni vill ha vid
ert bord.

Årets härligaste sätt att
uppleva julens storhet i
lagom format är jultallriken.
Hela december fram till
jul kommer vi att välja
ut julens mest omtyckta
favoriter och erbjuda dem
som en servering parallellt
med dagens lunch. Årets
jultallrik är ett uppenbart
tips från kockarna till alla
er som inte riktigt kan få
nog av julens läckerheter.

23/11–23/12
545 kr/person

23/11–23/12
199 kr/person

Hamngatan 13, 271 43 Ystad.
Bordsbokning: 0411 137 01,
brasserie@hotellcontinental.se

