SKEPPSRESTAURANGEN
FOOD MARKET
POCHERAD TORSKRYGG
med marinerade rödbetor, kapris, citronaioli, kokt potatis & brynt smör
Poached cod with marinated beet root, capers, lemon aioli, boiled potatoes
& browned butter

129 kr

GF

KÖTTBULLAR
Gotländska köttbullar med gräddsås, kokt potatis,
rårörda lingon & buffégurka från Gutö
Meatballs with cream gravy served with boiled potatoes, lingonberry
and pickled cucumber

95 kr

PASTA PESTO

GF

med grönkålspesto, toppat med knaprigt fläsk & parmesan
Pasta Pesto with bacon & parmesan

95 kr

LF

Barnrätter

PASTA PESTO VEGETARISK
med grönkålspesto, toppat med friterade belugalinser & parmesan
Pasta Pesto with fried beluga lentils & parmesan

95 kr

55 kr

PASTA & KÖTTBULLAR
Pasta and meatballs

49 kr

PANNKAKOR

LF

med sylt och grädde
Swedish pancakes with jam and whipped cream

FISH AND CHIPS

LF

Fish & chips på torsk som serveras med tartarsås
Fish & chips made with cod & served with tartar sauce

145 kr

LF

SMØRREBRØD x2
Kallrökt lax från Katthammarsviks rökeri med wasabicreme / Skagenröra

Våra goda burgare

”Smørrebrød” x2 – Cold-smoked salmon with wasabi and
Creamy prawn with dill salad

155 kr

159 kr

ÖJBURGARE

Gotländsk burgare på bröd med ost, bacon, karamelliserad lök & pommes
Hamburger with cheese, bacon, caramelized onions and fried potatoes

TRYFFELBURGARE

Sallader & smörgåsar

159 kr

Gotländsk burgare på bröd med ost, tryffelmajjo, karamelliserad lök & pommes
Hamburger with cheese, truffle mayo, caramelized onions and fried potatoes

145 kr

VEGOBURGARE

VEGAN

LF

Sojaburgare från Oumph! på bröd med rökig salsa, karamelliserad lök & pommes
Veggiburger with smoky salsa, caramelized onions & fried potatoes (Vegan)

145 kr

FISKBURGARE

LF

Friterad torsk på bröd, serveras med tartarsås & pommes
Fishburger made with cod and served with tartar sauce & fried potatoes

Dubbla upp!

RÄKSALLAD
med dillbulgur & krämig äggsallad
Prawn salad with dill bulgur and creamy egg salad

CHÈVRESALLAD
med belugalinser och bulgur
Chèvre salad with belugalentils and bulgur

KLASSISK RÄKMACKA

+ 40 kr

med 200 g handskalade räkor på tekaka
Prawn Sandwich classic

Alla våra burgare kan beställas som dubbelburgare!
All our burgers can be ordered as double burgers!

RÄKSMÖRGÅS
med ägg, majonnäs & räkor på mörkt bröd
Prawn Sandwich

WRAPS
Kyckling/
Curry

59 kr

55 kr

VEGAN

Á la
minute

Lakto-ovovegetarisk

Vegansk
rätt

169 kr
89 kr

Cheese- & ham sandwich

Avacado/Hummus
LF

85 kr

SMÖRGÅS OST/SKINKA 39 kr

Avakado/
Hummus

Chicken/Curry

85 kr

VEGAN

LF

LF

GF

Laktosfria
råvaror

Glutenfria
råvaror

LADDA NER APPEN
EASY ORDER
och beställ mat och dryck direkt från din plats – Snabbt, smidigt och
tryggt! Information och QR-kod hittar du vid din sittplats!

Varma rätter serveras fram till kl 22.00.
Vi handhar många allergener i vårt kök. Har du allergi eller överkänslighet så tveka inte att fråga oss.

easyorder

