
 Julbordsplateau & Skaldjursplateau på Hamnkrogen! 
 

 
Från fredagen den 27 november till söndagen den 20 december öppnar vi upp för ännu en julsäsong på Barsebäcks Hamnkrog.  

 I år erbjuder vi ett anpassat koncept, vilket innebär endast bordsservering på all mat & dryck.  

                                           Vi serverar 4 fat vid borden samt erbjuder spridda ankomsttider så vi inte skapar någon trängsel bland våra gäster.  
                                     Tänk på att noga hålla era ankomsttider! Begränsat med platser i år så boka gärna bord i god tid.  

Bordbokning görs enklast via vår hemsida 

Vi önskar Er Hjärtligt Välkomna till bords fyllt av godsaker och julstämning utöver det vanliga i idyllisk miljö precis vid havet.   
 

                                        Julbordsplateau  

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 
                                                                                          Skaldjursplateau Julen 
 
                                                                           Förutom vår julbordsplateau kan du även förbeställa en härlig skaldjursplateau som serveras 
                                                                           vid bordet fyllt med havets bästa smaker. Middagen avslutas med en julinspirerad    
                   desserttallrikmed diverse godsaker. Endast förbeställning på skaldjursplateau och min. 2 pers. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                  
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL BORDS! 
                                                              

Lax & Sill fatet:  
Gravad lax  
Varmrökt lax  
Romsås  
Ägghalvor toppad med  
majonnäs & räka 
Rom sill  
cointreau sill  
Senaps sill  
Stekt inlagd sill  
vinbärs sill  
Knäckebröd 

 

Kalla fatet: 
Julskinka  
Plommonspäckat Griljerat fläsk  
Gubbröra på kavring  
Rödbetssallad  
Onsala korv  
Pastej  
Kalvsylta & Rödbetor  
Rostbiff med Rostad lök  
Remoulad  
Äpplemos Skånska senap Senap 

 

Varma fatet:  
Jansson Frestelse  
Köttbullar  
Prinskorvar  
Revben  
Rödkål  
Brunkål  
Kokt Potatis 

 
Dessert fatet: 
Pepparkaks pannacotta  
Ris a la Malta  
Saftsås  
Hembakade Chokladtryfflar  
Saffrans Brûleé  
Chokladmousse m polka touch  
Knäck & Ischoklad  
Smågodis 

På Skaldjursfaten: 
4 x Hemmagjord sill 
Havskräftor 
Gravad lax med hovmästarsås 
Halv hummer 
Räkor 
Krabbklor 
Kall örtsås 
Löjrom med ägg 
Västerbottenost 
Surdegsbröd / Knäckebröd 

Dessert: 
Saffrans Brûlée 
Chokladmousse med polkatouch 
Hembakade chokladtryfflar 
Julgodis 
 

PRISER 
Julbordsplateau: 
Ons – tor: 445 kr 
Fre– sön: 545 kr ,  
Lör Lunch: 445 kr 
Barn:  35 kr/år upp till 10 år 
 
Skaldjursplateau: 
Ons – sön:   695 kr/pers                          

ANKOMSTTIDER 
Ons – fre:  från 18:30 
Lördagar:  från 13:00 (sittning till 17:00)  
                             samt kvällen från 18:30 
Söndagar:  från 16:30   
 
Take Away:  Vänligen maila oss vid take away beställning 


