LÄSK / LÄTTÖL flaska 0,33 ………………...………28,ÖL klass III flaska 0,33 ……………………………..från55,ÖL klass III flaska 0,5 ………………………………från68,VIN glas 0,2 ……………………………..................…...85,VIN flaska 0,75 ………………………….....…….. från 299,KAFFE/ TE…………………………..…………..………25,CAPPUCCINO ………….……………………..…….….45,CAFÉ LATTE…………………………...…………….…45,Direktimportvin från Schloss Mühlenhof
HUSETS LYX
VIN glas 0,2……………………….…………….…..….. 95,VIN flaska 0,75………………………...…….…………319,-

(med reservation för slutförsäljning & prisändringar)

CREMA CATALANA ………………………………….68,CRÈME BRÛLEÈ ………………………….………...…79,MOROTSKAKA…….. ……………………………..…..42,ÄPPELKAKA med vaniljsås ………..……….……….....42,PECANÖTCHEESECAKE…………...……...………….42,PISTAGEGLASS med chokladsås ……………………...68,COCOSGLASS med hasselnöt ………………………….68,YOGHURTGLASS med skogsbär……………...……….68,ÄPPLEGLASS med Calvados …………………….…….85,HEMBAKAD Björnbärspaj med vaniljsås….…………...49,KLADDKAKA med grädde ……………….………...….42,CITRONMARÄNGTARTELETT ………………..….…49,HALLONTARTELETT…………………………………49,-

Mån-Tors
Fre-Lör
Söndag

11,30-16,00
11,30-20,00
11,30-16,00

Alla dagar i veckan
11,30-20,00

Fiskrestaurangen med den trevliga
havsmiljön & den goda maten!

vardagar 11.30-14.00

Boka gärna bord via våran hemsida
www.delikatessrokeri.se eller ring 0454-19035
(vardagar 8-14)
Max. antal per sällskap 8 personer (4 pers. per bord).
Vänligen kontakta oss vid större sällskap!

Laxpasta med kokt Fusilli och
krämig mustig laxsås toppat med
purjolök & parmesan
Ugnsbakad Torskrygg med
persiljepotatis, ärtor & senapssås

.

Senap & parmesangratinerad
laxfilé med potatismos, ärtor &
morotstzatziki
Saltsjöbadsvägen, 374 30 Karlshamn
Tel Restaurang 0454-190 35, 0454 190 85
info@delikatessrokeri.se, www.delikatessrokeri.se
(med reservation för slutförsäljning & prisändringar)

Allergisk? Fråga personalen, vi hjälper gärna till!

Ugnspocherad Torskryggfilé
med kokt potatis, bönor &
pepparrotssås
Dillstuvad potatis med gravad
lax
(med reservation för slutförsäljning)

SOMMARSALLAD handskalade räkor, romansallad,
rödkålsallad, fetaost, oliver, krutonger & vinägrett…….189,SILLMACKA stekt sill på grovt bröd,
rödkålsallad, rödlök & gravlaxsås ………………………98,VARM SPÄTTAMACKA
grovt bröd, sallad & remouladsås ………………………129,RÄKSMÖRGÅS……………………………………….169,-

SCAMPISPETT
med sallad, potatissallad, skaldjursröra & valfri dressing159,LAXTALLRIK kallrökt eller gravad lax med
potatissallad, sallad & hovmästarsås……………………179,VARMRÖKT LAXFILÈ
med örtkrydda, persiljepotatis, sallad,
skaldjursröra & senapssås………………………………179,STEKT LAXFILÈ (ca20 min)
med persiljepotatis, sallad, skaldjursröra & romsås……199,-

FISKSOPPA med bröd ……………………………….. 98,TOAST SKAGEN………...…………………....…...…119,VITLÖKSGRATINERAT MUSSELKÖTT
med rostat bröd…………………………………………109,CHILIRÄKOR med toastbröd………………………...109,VINKOKTA MUSSLOR med baguette………………139,STEKT SCAMPISPETT på salladsbädd & aioli ...…....89,HETA VITLÖKSGAMBAS med rostad bröd………..119,RÄKSKÅL med bröd & dressing …………………….109,RÖKTA RÄKOR med aioli & bröd………………..…129,VITLÖKSBRÖD………………………………………..55,-

Välj fritt mellan kokt potatis, potatismos, potatissallad,
stekt persiljepotatis. Pommes frites 10,-extra

UGNSBAKAD FJÄLLRÖDINGFILÈ (ca15 min)
med persiljepotatis, ärtor, rödbetor, kapris & skirat
smör…………….….................................................199,”WÄGGA SPECIAL” varmrökt laxfilé, rökt lax,
gravad lax, makrillfilé, stekt sill, skaldjursröra,
sallad, persiljepotatis & senapssås……………………...199,UGNSBAKAD KOMPOTT (20 min) laxfilé, torskrygg
& scampispett med persiljepotatis, skirat smör,
bacon, ärtor & kapris…………...…………………...…229,UGNSBAKAD TORSKRYGG (ca 20 min)
toppad med knaperstekt bacon, potatispuré, ärtor,
kapris & skirat smör……………………………………199,VINKOKTA BLÅMUSSLOR hela musslor med skal,
aioli, bröd & pommes……………………………..……199,(garanterat öppna musslor 80%)
SKALDJURSPANNA (ca 20 min)
halv hummer, havskräftor, chiliräkor & musslor
i krämig sås…………………………………………..…269,-

STEKT SILL med potatismos, lingon, rödkål,
rödlök & hovmästarsås ……………………………...….139,STEKT PANERAD SPÄTTAFILÈ
med potatismos, ärtor & remouladsås …………...…….139,med pommes frites
149,FISKSOPPA krämig mustig soppa med lite sting …….139,SILLTALLRIK löksill, senapssill, romsill, stekt sill,
crème fraiche, gräslök & kokt potatis…………………..149,FISH ´n CHIPS med currysås…. …………………......149,VEGANSK FISH ´n CHIPS……………………...…...169,VEGETARISK TALLRIK med sallad, bakad potatis,
grönsaksbiffar, salladsost, oliver & valfri dressing……..149,BAKAD POTATIS
med sallad, rödkålssallad, pumpafrön, skagenröra eller
skaldjursröra…………………………………..….…... ..139,PASTASALLAD fusillipasta med kräftstjärtar,
räkor & dressing……………………..………………….149,SCHNITZEL
med persiljepotatis, sallad & valfri dressing……………169,CAESARSALLAD med stekta scampispett, romansallad,
krutonger & bröd……………………………….……… 179,-

Samtliga fat förbokas minst en dag innan
(bokningen är bindande)
FISKFAT minst 4 pers.……………..………289,- per pers.
varmrökt laxfilé med örtkrydda, rökt lax & gravad lax i
skivor, makrillfilé, stekt sill, skaldjursröra,
hela räkor, ägg & kaviar, sallad, potatissallad eller
persiljepotatis, romsås, hovmästarsås,
melon, bröd & smör
KAPTENSFAT minst 4 pers.………………289,- per pers.
stekt marinerad laxfilé, scampispett, rökt & gravad lax,
skaldjursröra, potatissallad eller persiljepotatis, pastasallad,
sallad, hovmästarsås, vitlökssås, romsås, bröd & smör
SKALDJURSFAT minst 2 pers.……………449,- per pers.
räkor med skal, kräftor, ½ hummer, havskräftor, vinkokta
musslor, skaldjursröra, chiliräkor, ägghalvor med kaviar,
pastasallad, västerbottenpaj, bröd & smör, 3 sorters dressing
RÄK & HUMMERPLATÅ 2 personer……329,- per pers.
räkor med skal, hummer, aioli, chilimajonnäs,
skagenröra & baguette

