MENY
2021

FISKRESTAURANG

Sjömärket

FÖRRÄTTER

BARNMENY

VARMRÄTTER FISK
Räksmörgås

198 kr

169 kr

Caesarsallad med räkor

199 kr
249 kr

Råbiff på oxfilé med
rökt majonnäs och kapris

174 kr

Torskrygg med dillrimmad
gurka och friterad kapris
och vitvinssås

Kalixlöjrom classic

298 kr

Vitlöksbröd med aioli
Mellanfjärdstoast med
räkor och kräftstjärtar

69 kr

VARMRÄTTER KÖTT

Pestobakad Hälleflundra
med husets sås

230 kr

Rödingfilé med champagnesås
och potatispuré

298 kr

Chiliglacerad Lax
med limeyoghurt och
inlagd majrova

220 kr

Krämig fisksoppa
med blåmusslor, rovor,
räkor och aioli

198 kr

Kyckling ballotine (fylld
med italiensk torkad skinka
och soltorkade tomater)
med rostad vitlökssås.

215 kr

Högrevsburgare med picklad
rödlök,cheddarost, 2 dressing

195 kr

Caesarsallad med kyckling

199 kr

Färsk strömmingsflundra
med potatispuré (OBS kan endast

Hjortfilé med murkelsås
och gelé

315 kr

serveras vid tillgång på strömming)

Svensk grillad biff med
örtsmör och rödvinssås

335 kr

Mellanfjärdstallrik (OBS kan
endast serveras vid tillgång
på strömming)
Lyxigt Skärgårdsfat för 2 pers
(förbeställes dagen innan.
Finns på menyn efter
midsommar)

Pannkakor med sylt och
vispgrädde

85 kr

Köttbullar med potatismos
och lingon

85 kr

Liten hamburgare

85 kr

Ugnsbakad fiskfilé med potatis

85 kr

Alla maträtter på menyn i halv portion
till halva priset för barn

EFTERRÄTTER
Lakritspannacotta
med citroncreme

98 kr

Creme Brulée

99 kr

Äppel & lingonpaj
med äkta vaniljsås

125 kr

Glass med topping

89 kr

295:‐

Sorbet med färska bär
(vattenmelon, hallon, citron)

88 kr

850kr

Hälsingeostkaka med saftsås
eller varma hjortron & grädde.

135 kr

198:‐

VEGETARISK & VEGANRÄTT
Fråga personalen så berättar
de dagens alternativ

185 kr

LUNCHERBJUDANDE
Kött eller fisk
Varmrätt, sallad, bröd, kaffe & kaka

125
kr
till midsommar

135 kr
efter midsommar

Serveras vardagar kl. 12.00 – 14.30

Innan Ni beställer Er mat och dryck, berätta för vår
personal om eventuella matallergier eller matintolerans.

Notan betalas vid sittande bord!

