
S K E P P S
R E S T A U R A N G E N

Meatballs of Swedish pork and beef served with boiled or mashed potatoes, 
cream sauce, lingonberries and pickled cucumber

På svenskt fläsk- och nötkött med kokt gotländsk potatis/potatismos, 
gräddsås, rårörda lingon och buffégurka

115 kr
      

KÖTTBULLAR GF

Porter Casserole on Swedish high rib-with pickled red onion, with with mashed 
potatoes or boiled potatoes

Breaded & crispy baked plaice served with tartar sauce and boiled potatoes

Gotlandic lentil Bolognese served with pasta and parmesan

På svensk högrev, med picklad rödlök. Med potatismos eller kokt potatis

Serveras med vår egen remouladsås och kokt potatis

Serveras med pasta och parmesan

PORTERGRYTA

PANERAD SPÄTTA

GOTLÄNDSK 
LINSBOLOGNESE

149 kr

149 kr

115 kr LF

Köttbullar gjorda på svenskt fläsk- och nötkött, serveras med pasta

2 pancakes served with jam and whipped cream

PASTA & KÖTTBULLAR

PANNKAKOR

55 kr

45 kr

LF

Barnrätter

Sallader & Smörgåsar

Varma rätter

Gotlandic hamburger with bread, cheese, bacon, caramelized onions and chips

Gotlandic hamburger with bread, cheese, truffle mayo, caramelized onions and chips

Veggi burger with bread, smoky salsa, caramelized onions and chips

Fish burger made of fried cod and served with tartar sauce and chips

Fish and Chips made of cod and served with tartar sauce and chips

Gotländsk burgare av nötkött på bröd med ost, bacon, karamelliserad lök 
och pommes

Gotländsk burgare av nötkött på bröd med ost, tryffelmajjo, karamelliserad lök 
och  pommes

Växtburgare  av svensk kravodlad quinoa och gotlandsodlade linser på bröd 
med rökig salsa, karamelliserad lök & pommes

Friterad torsk på bröd med sallad, tartarsås och pommes

Fish & chips på torsk som serveras med tartarsås och pommes

ÖJBURGARE

TRYFFELBURGARE

VEGOBURGARE

FISKBURGARE

FISH AND CHIPS

VEGANLF

LF

LF

169 kr

169 kr

155 kr

159 kr

159 kr

All our burgers can be ordered as double burgers + 40 kr

Alla våra burgare kan beställas 
som dubbelburgare + 40 kr

A la carte - beställs direkt i kassan

Shrimp & egg salad with dill-spiced bulgur

Chicken salad with quinoa, beluga lentils, roasted golden beets & salsa verde

Hummus salad with quinoa, beluga lentils and roasted golden beets

Prawn sandwich with egg and mayonnaise

Cheese sandwich

Caesar wrap with chicken, bacon and caesar dressing

Classic prawn sandwich with 200 g prawns, egg and mayonnaise

Med dillkryddad bulgur

Med quinoa, belugalinser, ugnsrostade gulbetor & salsa verde

Med quinoa, belugalinser & ugnsrostade gulbetor

Med handskalade räkor, ägg och majonnäs på mörkt bröd

Med 200 g handskalade räkor, ägg och majonnäs på tekaka

RÄK- & ÄGGSALLAD

KYCKLINGSALLAD

HUMMUSSALLAD

RÄKSMÖRGÅS

OSTSMÖRGÅS

CEASARWRAP

KLASSISK RÄKSMÖRGÅS

119 kr

99 kr

95 kr

115 kr

39 kr179 kr

79 kr

VEGAN

LF

GF LF

LF

LF

GF LF VEGAN 65 kr LFAVOKADOWRAP

2 st pannkakor serveras med sylt och grädde

Med kyckling, bacon och caesardressing

Bread 1: Cold smoked salmon & wasabi cream, bread 2: creamy prawn salad

Bröd 1: Kallrökt lax från Katthamarsviks rökeri & wasabicrème 
Bröd 2: Krämig skagenröra

165 krSMØRREBRØD (x 2)

Vi handhar många allergener i vårt kök. Har du allergi eller överkänslighet så tveka inte att fråga oss.

LF

LF

Meatballs of Swedish pork and beef served with pasta

Wrap with avocado & hummus
Wrap med avokado- och hummus

NYHET GF LF

*Laktosfri vid val av potatis

VeganA la carte

NYHET

NYHET

(halv portion 79 kr)

*


