
Snacks 
Dagens kroketter (3st) 
örtmajonnäs, riven ost 

och krasse 90:- 

Bröd från bageriet med 
smör 60:- 

Oliver 60:- 

Marconamandlar 65:- 

Friterade ostron (3st) 
jalapeño, gurka och 

koriander 120:- 

Chips 45:- 

Ostbricka 140:- 

BURGERS 
BOATHOUSE	BURGARE 

 200g ostburgare, 
majonnäs, egengjord 

ketchup, senap, lök och 
pickles.                   

Serveras med pommes 
frites 

Extra kött (200g) 60:- 

(Går att få vegetarisk/vegansk) 

220:- 

SKOTTORPSBURGARE 

Grillost från Skottorps 
Slott, picklad rödkål, 

sallad och 
jalapeñomajonnäs. 

Serveras med pommes 
frites   

200:- 

 STARTERS 
MATJESILL		

Norröna matjessill, 
gräddfil, rödlök, gräslök, 
potatis, brynt smör, ägg, 

lagrad ost och dill 

185:- 

BURRATA	

tomater, hallon, pistage, 
olivolja citron och örter  

165:- 

BOATHOUSE	
SKAGENRÖRA	

Handskalade räkor, 
löjrom, majonnäs, dill, 

citron och brioche 

Halv 195 - Hel 295  

KALIXLÖJROM	
Serveras med smörstekt 
brioche, syrad grädde, 

rödlök och gräslök	

Kalixlöjrom 30g - 395:-  
Caviar Baerii 30g - 750:-	

OXTARTAR	
Hackat nötytterlår, vårlök, 
krassemajonnäs, picklad 
rödbeta, gravad äggula, 
soja, brynt smör, mandel 

och rödbetschips 

Halv 165:- Hel 265:-  

MAIN 

WALLENBERGARE 
Potatispuré, gröna ärtor, 
rårörda lingon och brynt 

smör  

235:- 

MOROT,	BETA,	LUPIN 
Risotto på lupinböna, 

bakad morot, variation på 
lök, primörbetor, 

parmesan och rapsfrön 

250:- 

HALSTRAD	ÖRING	 
Fänkål, broccoli, 

forellrom, gräslök, 
sandefjordsås och 

färskpotatis 

335:- 

MOULES	FRITES	
Vinkokta blåmusslor, 

grädde, vitlök och persilja 
(Halv serveras inte med 
pommes frites & aioli)  

Halv 165 / Hel 245 :-  

RYGGBIFF 
Hängmörad ryggbiff, 

tomat & lökssallad 
rödvinssås, 

dragonmajonnäs och 
parmesanslungad 

färskpotatis  

385:- 

Har	du	några	allergier	vänligen	prata	med	någon	i	personalen	för	mer	information.



Pizza 
MAGGAN	 

Tomatsås, mozzarella, 
färsk mozzarella, basilika 

och parmesan   
155:- 

PEPPERONI 
Tomatsås, mozzarella, 
pepperoni och olivolja, 

ruccola  

155:- 

GETEN 
Crème fraiche, 

mozzarella, chèvre, 
päron, valnötter, honung 

och ruccola 
180:- 

LÖJROM 
 Crème fraiche, 

mozzarella, löjrom, 
prästost, rödlök, gräslök 

och dill 
300:- 

TRYFFEL 
Crème fraiche, 

mozzarella, riven tryffel, 
tryffelsalami, tryffelkräm, 
champinjoner och vitlök 

295:- 
Går att få glutenfri  +20:- 

Sides 
▪ Sallad 	 	 45:- 
▪ Pommes frites  	 50:- 
▪ Potatispuré 	 45:- 
▪ Dragonmajonnäs	30:- 
▪ Gräslöksmajonnäs30:- 
▪ Jalapeñomajonnäs30:- 

LÄTTARE 

CAESAR	SALLAD	
Romansallad, 

caesardressing, krutonger, 
tomat, rödlök och riven 

parmesan 
Handskalade räkor     

Kyckling lårfilé/bacon 
Skottorps grillost 

195:- 

RÄKSMÖRGÅS	
Handskalade räkor, 

tekaka, ägg, majonnäs, 
dill, citron och sallad 

Tillval löjrom 75:- 

225:- 

ASIATISK	SALLAD		
Svart ris, broccoli, rödkål, 

avokado, soyabönor, 
wasabikräm, soja och 

sesamfrön 

Varmrökt lax / Handskalade 
räkor   

200:-	

KIDS 
(Upp till och med 12år) 
VANILJGLASS	
(Barn	glass) 

Chokladsås och bär 

55:- 

CHICKEN	NUGGETS  
Pommes frites, sallad och 
tomat (finns som vegan) 

105:- 

Sweets
CHOKLAD	&	
RABARBER	

Chokladtryffel, 
rabarberkompott, bakad 
rabarber, ingefära och 

smörstekt havre 
115:- 

JORDGUBBS	
SEMIFREDDO	 

Rostad vit choklad, färska 
jordgubbar, lime och 

vanilj  

115:- 

OSTBRICKA 
Dagens tre ostar serveras 

med marmelad och 
knäckebröd 

140:- 

MARÄNGSVISS	(2	P)	
Banan, vaniljglass, 
chokladsås, grädde, 

maränger, rostad mandel 
och bär                      
210:-                

KÖTTBULLAR 
Hemmagjorda köttbullar, 
potatispuré, gräddsås och 

lingon  
(serveras vid sidan av) 

115:- 
HAMBURGARE  

100g kött, ost, pommes 
frites, sallad och tomat 
(serveras vid sidan av)  

110:-

Har	du	några	allergier	vänligen	prata	med	någon	i	personalen	för	mer	information.


