LÄSK / LÄTTÖL glas 0,3 …………………………... 22,LÄSK / LÄTTÖL flaska 0,33 ……………………….…..32,ÖL klass III fat 0,4 ………………………………...…65,ÖL klass III flaska 0,33 …………………………….……62,ÖL klass III flaska 0,5 ………………………………från68,VIN glas 0,2 ………………………………………...…...79,VIN karaff 0,5 ……………………………………..…...169,VIN flaska 0,75 ………………………….....…….. från 269,KAFFE …………………………………………..………25,CAPPUCINO …………………………………..…….….35,CAFÉ LATTE…………………………...…………….…35,Direktimportvin från Schloss Mühlenhof
HUSETS LYX
VIN glas 0,2……………………….…………….…..….. 85,VIN karaff 0,5……………………………….………….185,VIN flaska 0,75………………………...…….…………285,-

April 2019

CREMA CATALANA ………………………………….48,CRÈME BRÛLEÈ ………………………….………..….68,CHEESECAKE LIME …………………………………..38,JORDGUBBSCHEESECAKE ……………………….....38,PISTAGEGLASS med chokladsås ……………………...48,COCOSGLASS med hasselnöt ………………………….48,ÄPPLEGLASS med Calvados …………………….…….68,HEMBAKAD Björnbärspaj eller Äppelpaj ...…………...38,KLADDKAKA med grädde ……………….………...….35,CITRONMARÄNGTÅRTA ………………………….…38,-

Måndag-Tisdag
Onsdag-Lördag
Söndag

11.30-15.00 (kökets öppettider)
11.30-20.00 (kökets öppettider)
11.30-17.00 (kökets öppettider)

Boka gärna bord via våran hemsida
eller ring 0454-19035 (vardagar 8-14)!

Fiskrestaurangen med den trevliga
havsmiljön & den goda maten!

vardagar 11.30-14.00

Fish ´n chips med kryddig sås

Under högsommarveckorna 28–32 (8juli-11 aug)
Bokar vi endast bord vid beställning av Fisk-, kaptens-, & skaldjursfat samt Räk & Hummerplatå.

Laxpasta med kokt Fusilli och
krämig mustig laxsås toppat med
purjolök & parmesan

Vi bokar 80 platser. Övriga 20 platser inne och 100
platser ute är drop in.

Senap & parmesangratinerad
laxfilé med potatismos &
morotstzatziki
Stekt Forellfilé med
persiljepotatis, ärtor, rödbetor,
kapris & skirat smör

Saltsjöbadsvägen, 374 30 Karlshamn
Tel Restaurang 0454-190 35, 0454 190 85
info@delikatessrokeri.se, www.delikatessrokeri.se
(med reservation till slutförsäljning & prisändringar)

Allergisk? Fråga personalen, vi hjälper gärna till!

Dillstuvad potatis med gravad
lax
(med reservation för slutförsäljning)

SILLMACKA stekt sill på grovt bröd,
rödkålsallad, rödlök & gravlaxsås ……………………….95,-

LAXTALLRIK kallrökt eller gravad lax med
potatissallad, sallad & hovmästarsås……………………175,-

VARM SPÄTTAMACKA
grovt bröd, sallad & remouladsås ……………………...125,-

SCAMPISPETT
med sallad, potatissallad, skagenröra & valfri dressing...165,-

RÄKSMÖRGÅS……………………………………….139,-

”WÄGGA SPECIAL” varmrökt laxfilé, rökt lax,
gravad lax, makrillfilé, stekt sill, skagenröra, fiskbiff
sallad, persiljepotatis & senapssås……………………...185,-

DAGENS SMÖRGÅS fråga gärna personalen

FISKSOPPA med bröd ……………………………….. 98,TOAST SKAGEN ………………………………….…115,SCAMPISPETT på en bädd av sallad med aioli..............95,S.O.S. Löksill, senapssill, romsill & bröd ……………..105,med snaps …………......175,*RÄKLÅDA med bröd & dressing ………......…129,-/195,-

*RÖKTA RÄKOR med aioli & bröd……………….…129,-

VARMRÖKT LAXFILÈ
med citronpeppar eller örtkrydda, persiljepotatis,
sallad, skagenröra & senapssås…………………………175,STEKT LAXFILÈ (ca20min)
med persiljepotatis, sallad, skagenröra & romsås………185,*UGNSBAKAD FORELLFILÈ (ca20min)
med persiljepotatis, ärtor, rödbetor, kapris & skirat
smör…………….….................................................165,*UGNSBAKAD TORSKRYGG (ca 20min)
toppad med knaperstekt bacon, potatispuré, ärtor,
kapris & skirat smör……………………………………199,*VINKOKTA BLÅMUSSLOR hela musslor med skal,
aioli, bröd & pommes…………………………….……185,(garanterat öppna musslor 80%)

Välj fritt mellan kokt potatis, potatismos, potatissallad,
stekt persiljepotatis eller pommes strips
STEKT SILL med potatismos, lingon, rödkål,
rödlök & hovmästarsås …………………………………135,-

*SKALDJURSPANNA (ca 20min)
halv hummer, havskräftor, chiliräkor & musslor
i krämig sås…………………………………………..…295,*Serveras torsdag-lördag eller mot förbeställning

STEKT SPÄTTAFILÈ
med potatismos, ärtor & remouladsås ………………….135,FISKSOPPA krämig mustig soppa med lite sting …….135,FISH ´n CHIPS med kryddig sås …………………......135,SILLTALLRIK löksill, senapssill, romsill, stekt sill,
crème fraiche, gräslök & kokt potatis…………………..135,PASTASALLAD fusillipasta med kräftstjärtar,
räkor & dressing……………………..………………….135,BAKAD POTATIS med sallad,
skaldjursröra el. Skagenröra……………………. ….…..135,VEGETARISK TALLRIK
bakad potatis, sallad, falafel, fetaost, Kalamata oliver &
vegetarisk röra………………………….………..……...135,SCAMPI & BLÄCKFISKRINGAR
med sallad & valfri sås………………………………….135,WIENERSCHNITZEL
med persiljepotatis, sallad & valfri dressing……………175,CAESARSALLAD med stekta scampispett,
romansallad, krutonger & bröd…………………………165,SOMMARSALLAD handskalade räkor, romansallad,
fetaost, oliver, krutonger & vinägrett…….……………..165,-

Samtliga fat förbokas minst en dag innan
(bokningen är bindande)
FISKFAT minst 4 pers.……………..………295,- per pers.
varmrökt laxfilé med örtkrydda, rökt lax & gravad lax i
skivor, makrillfilé, stekt sill, skagenröra,
hela räkor, ägg & kaviar, sallad, potatissallad eller
persiljepotatis, romsås, hovmästarsås,
melon, bröd & smör
KAPTENSFAT minst 4 pers.………………295,- per pers.
stekt marinerad laxfilé, scampispett, rökt & gravad lax,
skagenröra, potatissallad eller persiljepotatis, pastasallad,
sallad, hovmästarsås, vitlökssås, romsås, bröd & smör
SKALDJURSFAT minst 2 pers.……………425,- per pers.
räkor med skal, kräftor, ½ hummer, havskräftor, vinkokta
musslor, skagenröra, chiliräkor, ägghalvor med kaviar,
pastasallad, västerbottenpaj, bröd & smör, 3 sorters dressing
RÄK & HUMMERPLATÅ 2 personer……295,- per pers.
räkor med skal, ½ hummer, aioli, chilimajonnäs, skagenröra
& rostad baguette
VARMRÖKT LAX (örtkryddad dubbelfilé)
minst 2 pers ………………………………….195,-per pers.
med persiljepotatis eller potatissallad, romsås,
skagenöra & kokta ärtor

