
FÖRRÄTTER
STARTERS

SVAMPTOAST

Grillat surdegsbröd med svampstuvning,
pecorino, rostade hasselnötter & torkade lingon
Grilled sourdough bread with mushrooms, grated pecorino

cheese, roasted hazelnuts & dried lingonberries

129.-

JORDÄRTSKOCKSSOPPA

Jordärtskockssoppa med krispigt rökt
sidfläsk & hyvlat äpple

Artichoke soup with smoked porkside & thin slices of  apple

89.-

VÅR HISTORIA
OUR STORY

BRASSERIE X - PÅ VÅRT SÄTT

Brasserie X är i grunden ett franskt brasserie med
rustika, nordiska smaker. På Quality Hotel The Mill

låter vi vår kryddstarka omgivning speglas i
smakerna vi serverar.  Närliggande

Möllevångstorget har både gett hotellet sitt namn
och dess kryddmarknad ger oss inspiration till
spännande smaker och dofter i restaurangen.

Vårt hjärta slår extra hårt för hållbarhet och vi gör
så många medvetna val vi kan. Kvällens rätt baserar
kocken till exempel på de råvaror som riskerat att

behöva slängas. Med en nypa kreativitet blir det till
smarriga Zero-waste rätter varje dag!

Vi gillar att experimentera med gröna alternativ till
protein och på den vegetariska sidan har vi tagit

fram vår signaturburgare - Burgare på grönt. Denna
biff är gjod av baljfärs och är lokalt producerad i

Hässleholm och med endast naturliga råvaror.

Hos oss är det helt enkelt lätt att välja
både gott och hållbart!

Same, same but di�erent. Vi serverer ikke 
dårlig palmeolje fordi vi ønsker å ta vare på 

regnskogen.

HUVUDRÄTTER
MAIN COURSES

LÅNGBAKAD OXKIND

Långbakad oxkind med citronpicklad rödkål,
svamp & krispig svål

Slowcooked ox cheek with lemon-pickled red cabbage,

mushroom & crispy rind.

195.-

KIMCHITORSK

Tempurafriterad torsk med fermenterad kimchii
majonnäs, sesammarinerad sjögrässallad

& torkat torksskinn.
Tempura fried cod with fermented kimchii mayo, sesame

marinated seaweed salad & dried cod skin

195.-

KVÄLLENS RÄTT

Fråga personalen för kvällens mumsiga Zero-waste
erbjudande!

Ask the staff  for the yummy Zero-waste offer of  the evening!

149.-

MERPARTEN AV VÅRA HUVUDRÄTTER
KAN ANPASSAS TILL ETT

VEGETARISKT ELLER VEGANSKT
ALTERNATIV

- FRÅGA PERSONALEN

THE MOST PART OF OUR MAIN  COURSES
CAN BE ADJUSTED TO A

VEGTARIAN OR VEGAN OPTION
- ASK THE STAFF

DESSERTER
SWEET STUFF

HAVTORN & GLASS

Inlagda havtorn med mjölkchokladskräm,
honungsrostade hasselnötter & havtornsglass
Buckthorn berries with milkchocolate cream, honeyroasted

hazelnuts & buckthorn icecream.

79.-

TRYFFLAR

2 sorters handgjorda chokladtryfflar från
lokal leverantör

2 kinds of  handmade, locally produced, chocolate truffles

50.-

KLASSIKER
CLASSICS

THE MILL'S BURGER

180g högrev/bringa som serveras med
brioche bröd, cheddar, picklad

silverlök, sriracha majonäs, sallad & saltgurka
Serveras med pommes frites

Burger served on Brioche bread with smoked mayonnaise,

cheddar cheese, lettuce, salty cucumber & pickled onion

Served with french fries

189.-

CAESARSALLAD

Romansallad, parmesan, kyckling, bacon,
ceasardressing & frasiga brödkrutonger

Romaine lettuce, parmesan, chicken, bacon, ceasar dressing &

crispy bread croutons

159.-

VEGETARISKT
VEGETARIAN

BURGARE PÅ GRÖNT
Lokalproducerad burgare gjord av svenska

gröna råvaror med kimchiimajonäs,
senapspicklad gurka & krispig silverlök

Locally produced burger made from swedish greens with kimchii

mayo, mustard-pickled cucumber & crispy white globe onion

159.-

TACO MED UMPH!

Vegetarisk taco med oumph, rökig chipotle chili,
kryddiga svarta bönor & The Mills guacamole

Vegetarian taco with oumph, smoky chipotle chili,

spicy black beans & The Mills guacamole

159.-

SIDES
EXTRA ADD-ONS

GRÖN SALLAD
Side Salad

59

POMMES FRITES
French Fries

39

SÖTPOTATIS POMMES
Sweet potato fries

49

DIPPSÅSER
Sriracha mayonnaise
Kimchi mayonnaise

BBQ
20
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