
 

 
 
 
 
 

KVÄLLS A LA CARTE 

Smörstekt löjromstoast  175 
serveras med finhackad rödlök, vispad smetana, dill 

 
Fröyalax  135 

färsk fröyalax med inlagd ingefära, wasabicréme, dill och picklad gurka  

Vitlöksbröd  55 / 70 med aioli 
Ugnsbakat bröd med flingsalt och vitlök 

FÖRRÄTTER 

Hamnkrogens Cheeseburgare 199 
100% högrev, rökt bacon, cheddarost, bbqsås, tryffeldipp, pommes frites 

  
Skånsk oxfile  325 

från Sjunkaröd serveras med persiljeslungad potatis, tomatsallad, rödvinssky och  
hemslagen bearnaisesauce 

 
  

VARMRÄTTER 

Fish Taco  225 
lätthalstrad tonfisk, mango, avokado, tomat, chilli, lime, sweet chilli majonnäs 

 

Vegetariskt / Oumphburgare  195 
ny generation växtbaserat sojaprotein. Serveras med cheddarost, bbqsås, samt tryffeldipp och  

sötpotatis pommes frites 
 

Räkmacka  liten 135/ stor 195 
vår klassiska och populära räkmacka. Välj ditt eget bröd, klassisk polarbröd, kavring 

eller osötat rågbröd 
 

  

Fish & chips  187 
serveras med pommes frites och vår egen  remouladsås 

 
   

Ceasarsallad  
vår egen ceasarsallad serveras med bakad prociutto och riven parmesan  

Kyckling 199  
Handskalade räkor 219  

Vegetarisk (buffelmozzarella) 185 
   

   

   
DESSERT 

Syrlig sommardessert  95 
serveras med limesockrade jordgubbar från Borgeby, cookiecrush och krämig vanilj pannacotta 

Créme brûlée  99 
serveras med färska bär 

Egenbakad chokladtryffel  34 
gjord på mörk choklad, grädde samt en touch av Baileys, och havssalt serveras med färska bär 



                                     
                                    L U N C H  M E N Y 

 
   
 

Fish Taco 225 
serveras med sweet chili majonnäs, salsa och lime 

 

Hamnkrogens Cheeseburgare 199 
100% högrev, rökt bacon, cheddarost, bbqsås, tryffeldipp, pommes frites 

 
Fish & chips 187 

serveras med pommes frites och vår egen remouladsås 
 

Vegetariskt / Oumphburgare 195 
ny generation växtbaserat sojaprotein. Serveras med cheddarost, bbqsås, samt tryffeldipp och 

sötpotatis pommes frites 
 
 

Räkmacka liten 135/ stor 195 
vår klassiska och populära räkmacka. Välj ditt eget bröd, klassisk polarbröd, kavring eller 

osötat rågbröd 
 

Ceasarsallad 
vår egen ceasarsallad serveras med bakad prociutto och riven parmesan 

Kyckling 199 
Handskalade räkor 219 

Vegetarisk (buffelmozzarella) 185 
 
 
 
 

DESSERT 
 
  

 
Syrlig sommardessert 95 

serveras med limesockrade jordgubbar från Borgeby, cookiecrush och krämig vanilj pannacotta 
 

Créme brûlée 99 
serveras med färska bär 

 
 

Egenbakad chokladtryffel 34 
gjord på mörk choklad, grädde samt en touch av Baileys, och havssalt serveras med färska bär 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VARDAGSLYX MENY 

 

 

9/10 

Klassisk Wallenbergare på kalvfärs, potatispuré, lingon, gröna ärtor samt skirat smör 

* * * 

Äpplekaka serveras med vispad vaniljcrème 

 

16/10 

Helstekt ryggbiff serveras med rostad potatis, tomatsallad samt Bearnaisesås 

* * * 

Liten vanilj pannacotta med socker och lime marinerade bär 

 

23/10 

Dill bakad torsk serveras med delikatess potatis, bryntsmör, färskriven pepparrot 

* * * 

Liten crème brûlée  

 

6/11 

Confiterat Anklår, picklad rödlök, ört och tryffel slungad potatis, rödvinssås samt vinbärsgelé 

* * * 

Liten chokladdessert 

 

13/11 

Varmrökt lax serveras med delikatesspotatis, ört- och dillcrème, fänkåls crudité samt  

citron och dillvippa 

* * * 

Lakrits dessert med mörk choklad och hallon 

 

20/11 

Viltfärsbiffar serveras med gräddsås, rårörda lingon samt smör brynt höstsvamp 

* * * 

Liten saffrans brûlée 
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