
A la Carte Meny 

Förrätter 

SOS, 109:- 

Husets tre sillar (inlagd sill smaksatt med ängssyra, lingonsill och krämig roslagssill) 

westerbottenost, spisknäcke och smör 

 SOS, 159:- 

Husets tre sillar med en 4 cl nubbe (inlagd sill smaksatt med ängssyra, lingonsill och krämig 

roslagssill  westerbottenost, spisknäcke och smör  

 Rökta räkor 1/1 eller 1/2, 149:-/ 119:- 

Från egen ”Oklahoma smoker” med aioli och nybakat bröd  

Toast Roslagen, 109:- 

Marinerade räkor & kräftstjärtar med majonnäs och färsk chili serveras på grillad baguette 

Moules mariniere 1/1 eller 1/2, 165:-/129:- 

Kokta musslor med lök, vitlök, vitvin och purjolök 

Gubbröra, 94:- 

på hembakad mörkt bröd med rödlök & gräddfil. 

 Bruschetta, 94:- 

serveras på grillat bröd med tärnade tomater, pesto & mozzarella 

 Sallader 

Caesarsallad på vårt vis, 159:- 

Sallad med caesardressing, riven parmesan, brödkrutonger, chilimarinerade kräftstjärtar och 

räkor. 

Ljummen sommarsallad på kyckling, 154:- 

Sallad på somriga fräscha grönsaker med oliver, fetaost och tärnad majskycklingfilé samt en 

krämig cocosdressing med härlig sting  

Varmrätter 

Ångbåtsbryggans fisk och skaldjurgryta, 198:- 



Välreducerad fond gjort på hummerskal och rökta räkskal, till det kommer vitlök, lök, tomat, 

fänkål och en rejäl skvätt pernod samt vitt vin. Tärningar av torsk och lax, färska blåmusslor 

och räkor pocheras och anrättningen serveras med färskpotatis, bröd och aioli. 

Strömmingsflundror, 154:- 

Dijonmarinerade strömmingsflundror serveras med nykokt färskpotatis, skirat smör,rårörda 

lingon och citron.  

Nyfångad Torskrygg, 195:- 

Från lokala fiskare som serveras med somrig skaldjursås baserad på cremé fraiche & 

primörer, kokt färsk potatis samt en knippe babyspenat och ruccola sallad.  

Husets Köttbullar, 159:- 

Hemlagade köttbullar med timjansdoftande skysås, serveras med färskpotatis, rårörda lingon 

och saltgurka.  

Baby back ribs, 175:- 

Kokta i buljong med färsk chili, vitlök och ingefära. Glaseras sedan med vår hemkokta 

sötstarka chiliglaze serveras med pommes frites.  

Halstrad Gravad Lax, 185:- 

Serveras med sparris, färskpotatissallad samt senapssås.  

Ångbåtsbryggans Black Angus biff, 245:- 

Serveras med grönsaksslungad färsk potatis, kraftig portvinsky och tomatsallad.  

Desserter 

Dagens Paj, 75:- 

Härliga pajer med utvalda tillbehör  

 Chokladkaka, 84:- 

med vispad grädde  

Ost tallrik, 95:- 

Tre sorters ost(ost från väddö, brie, kvibille mögelost) serveras med fikon marmelad och 

spisknäck 

Vitchoklad & rabarber parfait, 85:-  

Vaniljglass med färska jordgubbar, 75 


