VATTEN KARAFF/GLAS………………………….20,-/5,LÄSK / LÄTTÖL flaska 0,33l ………………......……35,ALKOHOLFRI ÖL………………………………………45,ALKOHOLFRI CIDER………………………………….45,ÖL klass III flaska 0,33 ……………………………..från75,ÖL klass III flaska 0,5 ………………………………från89,VIN glas 0,2 ……………………….……..................…...95,VIN flaska 0,75 ………………………….....…….. från 399,KAFFE/ TE…………………………..…………..………32,CAPPUCCINO.………….……………………..…….….45,CAFÉ LATTE…………………………...…………….…45,-

Ⅰ
(med reservation för slutförsäljning & prisändringar)

CRÈME BRÛLEÈ ………………………….………...…98,PISTAGEGLASS med chokladsås ……………………...79,ÄPPLEGLASS med Calvados …………………….…….95,HEMBAKAD HALLONPAJ med vaniljsås….………….59,MOROTSKAKA…….. ……………………………..…..42,KLADDKAKA med grädde & hallonsås/mjukglass…49,-/59,CITRONMARÄNGTARTELETT med hallonsås & grädde..59,KEY LIMETÅRTA……………………..……………….49,PECAN TÅRTA med grädde/vaniljglass…………...55,-/65,ÄPPELPAJ MED VANILJSÅS/ VANILJGLASS…49,-/59,COUPE DENMARK………………………………...…..75,HEIßE LIEBE……………………………………………75,-

Alla dagar
11,30 - 20,00
Skanna här för aktuella/
avvikande öppettider

Bordsbokningar tas endast emot
via våran hemsida eller mejl
www.delikatessrokeri.se ; info@delikatessrokeri.se
Bokningar samma dag är EJ möjlig.
Bokningar ger endast genom kontoret.
Högsommarveckorna 27-33 (04 juli-21aug) tar vi
endast emot bokningar vid beställning av Fisk-,
Kaptens-& Skaldjursfat & Räk & Hummerplatå.
Merparten av sällskapet behöver förbeställa något av
faten för bokningen ska genomföras.
Förbeställning av maten sker i samband med
bokningen. Barn kan välja på plats.
Om ni inte vill förbeställa något av våra fat, är ni varmt
Välkomna som drop in gäster.

Saltsjöbadsvägen, 374 30 Karlshamn
Tel Restaurang 0454-190 35, 0454 190 85

Fiskrestaurangen med den trevliga
havsmiljön & den goda maten!

Dillstuvad potatis med gravad lax

Ugnspocherad Spättafilé med
smörslungad potatis, ärtor &
hummersås
Senap & parmesangratinerad
laxfilé med potatismos, ärtor &
morotstzatziki
Ugnspocherad Torskfilé med
smörslungad potatis, bönor &
pepparrotssås
Taco x 2, 1.toppad med
varmrökt lax & chilimajonnäs
2.toppad med stekt Scampispett
& Wasabi crème

info@delikatessrokeri.se, www.delikatessrokeri.se
(med reservation för slutförsäljning & prisändringar)

Allergisk? Fråga personalen, vi hjälper gärna till!

(med reservation för slutförsäljning)

VEGETARISK SCHNITZEL med delikatesspotatis,
dragonmajonnäs, sallad, Edambönor, granatäpple,
pumpakärnor toppat med vegansk Fetaost………….…..199,SILLMACKA…………………………………………115,LAXWRAP……………………………………………..79,-

LAXTALLRIK kallrökt eller gravad lax med smörslungad
delikatesspotatis, sallad & hovmästarsås……………….229,-

*RÄKSMÖRGÅS………...……………………………189,-

VARMRÖKT LAXFILÈ
med örtkrydda, smörslungad delikatesspotatis, sallad,
skagenröra & senapssås………………………...………229,-

*TOAST SKAGEN………...……………..…....…...…115,*CHILIRÄKOR med toastbröd…………..…………...115,*BRÖDKORG…………………………………………19,VINKOKTA MUSSLOR med baguette………………159,*RÄKSKÅL med bröd & vitlöksdressing ……...……..149,*RÖKTA RÄKOR med vitlöksdressing & bröd………159,VITLÖKSBRÖD………………………………………..65,VITLÖK & PARMESANBAKAD TORTILLA……..69,HETA VITLÖKSGAMBAS med rostad bröd………..129,*4st/8st HAVSKRÄFTOR
med vitlökssås & rostad bröd…………………….149,-/269,*Mat tillgänglig direkt med reservation för slutförsäljning

”WÄGGA SPECIAL” varmrökt laxfilé, rökt lax,
gravad lax, makrillfilé, stekt sill, skagenröra,
sallad, smörslungad delikatesspotatis & senapssås…....239,SCAMPISPETT
med sallad, potatissallad & vitlöksdressing……….……199,STEKT LAXFILÈ med smörslungad delikatesspotatis,
sallad, skagenröra & romsås……………………………249,PEPPARSTEKT LAXFILÈ med smörslungad
delikatesspotatis, sallad & Wasabi crème………………249,UGNSBAKAD KOMPOTT
av laxfilé, torsk & scampispett med smörslungad
delikatesspotatis, skirat smör, bacon, ärtor & kapris…..259,UGNSBAKAD TORSKRYGG
toppad med knaperstekt bacon, potatispuré, ärtor,
kapris & skirat smör……………………………………249,-

STEKT SILL med potatismos, lingon, rödkål,
rödlök & hovmästarsås ……………………………...….165,STEKT PANERAD SPÄTTAFILÈ
med potatismos, ärtor & remouladsås …………...…….165,med pommes frites
175,-

VINKOKTA BLÅMUSSLOR hela musslor med skal,
vitlöksdressing, bröd & pommes………………………239,(garanterat öppna musslor 80%)
SKALDJURSPANNA
halv hummer, havskräftor, chiliräkor & vinkokta musslor
i krämig sås & baguette………………………….…...…299,-

FISKSOPPA krämig mustig soppa med lite sting …….165,SILLTALLRIK………………………………………..179,löksill, senapsill, romsill, stekt sill, Crème fraiche,
gräslök & smörslungad delikatesspotatis
FISH ´n CHIPS med currysås…. …………………......169,VEGANSK TALLRIK med sallad, morötter,
rostade kikärtor, vegansk Fetaost, balsamicodressing toppat
med pumpakärnor & granatäpple……………….……..179,PASTASALLAD fusillipasta med kräftstjärtar,
räkor & vitlöksdressing……………………..………….169,SCHNITZEL
med smörslungad potatis, sallad & vitlökdressing…….199,CAESARSALLAD med stekta scampispett, romansallad,
toppat med krutonger & caesardressing…………....…...199,SOMMARSALLAD handskalade räkor, romansallad,
edambönor, rödkålsallad, morötter, Fetaost, krutonger,
pumpakärnor samt granatäpple & vinägrett…………….199,MANDUS SPECIAL Schnitzelsallad med romansallad,
rädisor, edambönor, granatäpple, pumpafrön, feta ost
caesardressing & parmesan (går att få vegetarisk)….…..199,TACO x 2,
1.toppat med varmrökt lax & chilimajonnäs,
2.toppat med stekt Scampispett & Wasabi crème…..….169,-

Samtliga fat förbokas minst en dag innan
(bokningen är bindande)
FISKFAT minst 2 pers.……………..………329,- per pers.
varmrökt laxfilé med örtkrydda, rökt lax & gravad lax i
skivor, makrillfilé, stekt sill, skagenröra, hela räkor, ägg &
kaviar, sallad, potatissallad eller smörslungad
delikatesspotatis, romsås, hovmästarsås
KAPTENSFAT minst 4 pers.………………349,- per pers.
stekt marinerad laxfilé, scampispett, ugnsbakad torsk med
bacon & kapris, skagenröra, potatissallad eller smörslungad
delikatesspotatis, sallad, Fisk & Skaldjurssås
(ej för avhämtning)
SKALDJURSFAT minst 2 pers.……………529,- per pers.
räkor med skal, kräftor, ½ hummer, havskräftor, skagenröra,
chiliräkor, ägghalvor med kaviar, pastasallad,
västerbottenpaj, 2 sorters dressing, bröd & smör,
RÄK & HUMMERPLATÅ 2 personer……399,- per pers.
räkor med skal, hummer, aioli, Rhode Islanddressing,
skagenröra & baguette

