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              COCKTAILS    145:- Samtliga cocktails

VIOLIN   
Gibson´s gin, maraschino, viol och citron

BLOODY MARY   
Tomatjuice, salt, peppar, worchester, tabasco och vodka

MARKED    
Martell, aprikos, citron, socker och peychaud bitter 

YOUNG N HEALTHY   
Bacardi rom, citron, ingefära, äggvita, grape och honung

MARGARETA    
Tequila, aperol, citron och socker 

PINK GIN CHAMPAGNE   
Pink gin, champagne, citron, socker, äggvita och hallon

BITTER N SWEET   
Bourbon, campari och röd vermouth

STRAWBERRY BASIL SMASH   
Stolichnaya vodka, basilika, citron, socker och jordgubb

MIMOSA    
Champagne och apelsinjuice

COLORADO BULLDOG    
Stolichnaya vodka, kahlúa, coca-cola och grädde

 Vid eventuella allegier fråga oss i personalen

Innehåller gluten = G  
Innehåller laktos = L

Bistro Usine 36-38 är en kontantfri restaurangverksamhet

FATÖL
Carlsberg Export                                                                            66:-  
Brooklyn IPA                                                                                    69:- 
Brooklyn Lager                                                                               77:- 
Brooklyn Defender IPA                                                                85:- 
Carnegie 100w IPA                                                                        85:- 

Guinness Stout 68:-/85:-

FLASKÖL
Carlsberg Export 60:- 

Peroni glutenfri                                                                                                         64:- 

Nya Carnegie J.A.C.K. IPA                                                           78:-    
Grimbergen Blonde                                                                      72:- 
Grimbergen Double Ambrée                                                    76:-     
Erdinger Hefe Weiss 50cl                                                            85:-   
Kronenbourg Blanc                                                                      62:- 
Brooklyn Special Effects alkoholfri                                                55:-                               

                  HOT SHOTS                      
     

12.00 - 16.00 - 75:- st

                  ROSÉFEBER                      
     

Rosé Des Cimes 1500ml 105:-/675:- 

En ljus och otroligt mineralig Syrah rosé

DESSERT
AMERICAN PANCAKES (G) 129:- 
Färska bär, maple syrup och nutella   
Fresh berries, maple syrup and nutella

CHOKLADBOLLAR (G)(L)  37:- 
Pärlsocker   

VANILJPANNACOTTA  76:- 
Rårörda bär   

CHOKLADBROWNIE                              93:-  
Vispad grädde och rårörda bär  
Chocolate brownie with whipped cream and berries 

SIDES!
BÉARNAISESÅS  25:-

TRYFFELMAJONNÄS                             25:-

GRÖNSALLAD 24:-

POMMES FRITES 31:-

CHILIMAJONNÄS 25:-

TOMATSALLAD 35:-

MILKSHAKES!
MANGO 75:- 
Glass, mango och maräng

STRAWBERRY AND LIME  75:- 
Glass, jordgubb, lime och maräng  

RASPBERRY   75:- 
Glass, hallon och maräng  

                             Boost your shake!    
                                 - Bacardi rom   
              - Stolichnaya vodka   

50:-BRUNCH
        FÄRSK PRESSAD JUICE                      

     
                                - GRAPE   

  - APELSIN

     59:-

                EN FLASKA BUBBEL   
301:-

Los Monteros Cava

VARMRÄTT/MAIN  

HALSTRAD REGNBÅGE (L) 245:-

Serveras med brynt smör, citron och potatisstomp 
med semitorkade tomater och vårlök
Seared rainbow salmon served with brown butter, lemon, 
crushed potatoes, tomatoes and spring onion 

MOULES FRITES (L)                                               225:-  
Gräddkokta blåmusslor med vitt vin, chili, vitlök, 
persilja serveras med pommes frites och 
tryffelmajonnäs    
Cream boiled blue mussels with white wine, chili, garlic, 
parsley, pommes frites and truffel mayonnaise                   

ASIATISK RÅBIFF (G)                                                         265:-                                                                                    
Serveras med sojamarinerade morötter och rättikor 
samt koriander, vårlök, sesamfrön, ingefärsmajonnäs 
och pommes frites    
Steak tartar served with carrots, black raddish, coriander, 
lime, sesame, ginger mayonnaise and pommes frites 

STEAK FRITES (L)                                                     315:-                                                                                                                                         
Grillad biff serveras med tomatsallad, béarnaisesås 
och pommes frites     
Grilled beef served with tomato salad, béarnaise sauce and  
pommes frites 

SOTAD OCH BAKAD SPETSKÅL (L) vegetarisk           195:-         
Serveras med stekt svamp, Romesco och parmesan  
Blackened and baked cabbage served with mushroom, 
Romesco and parmesan

GRILLAD KALVSCHNITZEL (L)                               295:-  
Frästa tomater, lök, chili, vitlök och oliver serveras 
med vattenkrasse, riven parmesanost, friterad potatis 
och tryffelmajonnäs       
Veal schnitzel served with tomato, onion, chili, garlic, olives, 
cress, parmesan cheese, deep fried potatoes and truffle 
mayonnaise

LINGUINI (G)(L)  vegetarisk                                                      195:-                                                                                    
På tomat, chili, vitlök, persilja riven parmesan    
Served with tomato, chili, garlic, parsley and parmesan

            FÖRRÄTT/STARTER                                                               

VIT SPARRIS (L) vegetarisk                                         135:-                                                  
Serveras med tryffelhollandaise och rostade mandlar 

White asparagus served with truffle hollandaise and 
roasted almonds 

ASIATISK RÅBIFF (G)                                                            165:-                                                                                    
Serveras med sojamarinerade morötter och 
rättikor samt koriander, vårlök, sesamfrön och 
ingefärsmajonnäs    
Steak tartar served with carrots, black raddish, coriander, 
sesame and ginger mayonnaise   

CHORIZO BRUSCHETTA (G)                                    95:- 

Med tomat, kapris och vitlök serveras på   
smörstekt bröd       
Served with tomatoes, capers, garlic and butterfried bread

TOAST SKAGEN (L)                                                               135:- 
Serveras med smörstekt bröd, räkor, löjrom, citron 
och dill                                        
Butter fried bread, shrimps, whitefish roe, lemon and dill 

HALSTRAD TONFISK CEVICHE                                        165:- 
Med mango, stjälkselleri, chili, koriander, rödlök, gurka, 
sotad avokado och lime                                        
Seared tuna ceviche served with mango, celeriac, chili, 
coriander, red onion, cucumber, avocado and lime                                                                                                                                      

Den 31 maj 2020 så infaller årets viktigaste dag, 
Morsdag! det vill vi på Bistro Usine 36-38 fira med 
en hejdundrande söndagsbrunch mellan klockan 
12.00 - 16.00. Vi önskar även att få bjuda alla 
fantastiska, hårt arbetande och fina mammor där 
ute på ett gott glas bubbel vid ankomst. 

Vi har självklart följt och kommer följa 
folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande 
Covid-19, därefter reducerade sittplatser i våra 
otroligt rymliga lokaler. För att säkra just din plats 
och en rabatt på 30% boka via vår hemsida  
usine.se och notera ”morsdag”.


