LOKAL KVALITETSMAT
I trivelige omgivelser

BRYGGEKANTEN BRASSERIE & BAR
Bryggekanten brasserie og bar finner du ytterst på kaia,
midt i Kristiansund sentrum. Med plass til rundt 70 gjester
innendørs og med en stor uteservering er brasseriet stedet
for den gode stemningen både til lunsj, middag og uteliv
hele året!
På utkikk etter en god lunsj eller middag? Hos oss finner du
et variert utvalgt av deilig mat, som våre kullgrillede biffer
og hamburgere, populære klippfiskretter, steinovnsbakte
pizzaer og smakfulle desserter. Her skal du enkelt finne noe
du liker uansett smak og alder.
På brasseriet kan du sitte inne i restauranten eller i
uteserveringen. Uterestauranten har både tak og varme

lamper og kan uten problem benyttes gjennom hele året.
I helgene kan du benytte deg av vår populære bar, hvor vi
har DJ som spiller på fredag og lørdag. Baren er en viktig
og populær del av brasseriet og tilbyr gode drinker som
produseres fra bunnen av, et rikt utvalg av øl, vin og kaffe.
Brasseriet tilbyr også take-away av enklere retter, eller
større catering med utleie av kokker og servitører.
Vi hjelper gjerne til med å planlegge selskaper for både
bedrifter og privatpersoner. For større grupper setter våre
dyktige kokker og servitører gjerne opp ferdige pakker til
nettopp ditt arrangement!
Velkommen!

BRYGGEKANTEN RESTAURANT
I samme hus som Bryggekanten Brasserie og Bar finner
du også Bryggekanten Restaurant. Restauranten er vårt
alternativ til deg som ønsker en litt mer spisset mat- og
drikkeopplevelse. Restauranten ligger i 2. etasje med
panoramautsikt over Kristiansund havn og har enkel
tilkomst fra Storkaia med heis opp i restauranten.

 jenspeiler seg i menyene. Vår jobb er at du også skal få
g
oppleve hvilke fantastiske råvarer vi har her på Nordmøre!

I restauranten kan du velge mellom en satt meny på inntil
6 retter, eller fra en mindre à la carte-meny.

I restauranten arrangerer vi ofte temakvelder som
winemaker/foodmakers dinner, mat- og musikk-kvelder og
afternoon tea. Restauranten har kapasitet for ca. 60 gjester,
her er det også mulig å reservere hele lokalet for bursdager,
minnestunder, jubileum, konfirmasjoner, dåp, bryllup og
lignende.

Vi har et rikholdig utvalg av vin som kan kjøpes på glass
og flaske, eller du kan velge en drikkepakke tilpasset
menyen av vår sommelier. Vi er stolte av å drive restaurant
i et område omkranset av dyktige bønder og fiskere, dette

Normalt åpner restauranten fra 18.00, men for grupper
åpner vi gjerne for lunsj eller arrangement på dagtid.
Vi tilbyr dagpakker for møter/konferanser og har projektor
og lydanlegg.

KRANASKJÆRET RESTAURANT & CATERING
Kranaskjæret restaurant & catering er en familievennlig
restaurant du kan benytte hele året. Kranaskjæret ligger i
historiske omgivelser i Vågen i Kristiansund sentrum. Her
finner du også stor gjestehavn, bobilparkering og Kultur
fabrikken konsertlokale. Du kan enkelt besøke oss til fots
eller via båt – vann omkranser restauranten på alle kanter,
men via en oppbygd landgang kan du komme deg tørrskodd
fram. Sommerstid kan du enkelt legge til med båt – og nyte
sommeren med deilig mat og drikke!
Restauranten har i dag kapasitet for rundt 70 gjester inne,
men utvides høsten 2021 med nytt chambrè-lokale i til
knytting til restauranten og vil da kunne ta imot rundt
100 gjester inne.

Her finner du også en veldig stor uteservering!
Restauranten disponerer nesten 1000 m2 uteområde og har
mulighet for å sette opp telt på over 200 m2 i tilknytting til
restauranten for større arrangement. Vi arrangerer ofte
temakvelder med live-musikk, winemakers dinner o.l.
Kranaskjæret er godt utrustet for de fleste typer
arrangement. Her finner du stor projektor, lydanlegg og
støydempende vegger. Kranaskjæret er en populær plass
også for lukkede arrangement og åpner gjerne opp for
større grupper også utenfor normal åpningstid. Vi tilbyr dag
pakker for kurs/konferanser, catering, og utleie av kokker
og servitører. Ta kontakt med oss for et tilbud på skredder
sydde arrangement enten her hos oss eller som catering!

Mat og vin i fokus på Bryggekanten
På Bryggekanten bruker vi alltid ferske råvarer og vi handler alltid lokalt.
Hvitløksstekt sjøkrepshale har blitt en av våre signaturretter. For å få en best mulig opplevelse
jobber vi mye med kombinasjonen vin og mat. Her gjelder det ikke bare å tenke på hovedingrediensen og hvordan den tilbedredes, men også på tilbehøret. Krepsehalene pannestekes
og serveres med blomkålpuré, spinat, eple og potetchips.
Wongraven Morgenstern Riesling er et godt valg til denne retten.
Vinen har smak av sitrus og tropiske frukter, den har god syre
og mineralitet. Dette blir en perfekt match!
Skal du unne deg litt ekstra vil
Maison Champy Bourgogne Blanc Cuvee Edme også
være et godt valg. Her får du en eikefatslagret
hvit burgund med flott syre og god balanse.
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