Klassikermeny
Förrätter/Appertizers
Kräft & Räkskagen toppad med Sikrom

på smörstekt toast & mixsallad, syltad tomat			
Shrimp & Crawfish in dillmayonnaise
served on butter fried toast & Lavaret caviar

Desserter/ Desserts
liten 110
mellan 155
dubbel 265

kr
kr
kr

Öl & snapstips - Landsorts Lager Nynäshamns Brygg & Möja Akvavit
Vintips - Domaines Schlumberger Pinot Blanc Alsace

Svensk Löjrom från Kalix

225 kr

med frasig Våffla smaksatt med Västerbottensost samt dillcreme & rödlök

Caviar from Kalix with crispy Västerbottenscheese waffel & dillcream,
red onion and lemon

Vintips - Gardo & Morris Sauvignon Blanc New Zeeland
Öl & Snapstips - Grönskärs Lager Värmdöbrygg & Läckö Slottsakvavit

Lax, Torsk, Kräftor, Räkor med Aioli, Parmesanost & krutonger

210 kr

Spicy Fish & Shellfish Casseroll with aioli, Parmesancheese & crutons

Vintips - Feudo Arancio Grillo Sicilien Italien
Öl & snapstips - Monkey Fjäderholms Brygg & Östgöta Sädesbrännvin

Lenrimmad Laxfilé

med dillstuvad färskpotatis samt mixsallad, senap & honungssås

215 kr

Cured- Lightly salted - Cold Salomon with dillstewed potatoes and
sweet mustard & honeysauce

Öl & snapstips - Grinda Golden Ale & OP Andersson Klar
Vintips- Mezzacorona Pinot Grigio Riserva Trentino Alto Adige Italien

Caesarsallad med Majskycklingbröst

Sötade jordgubbar med Vaniljglass och
kripspiga drömsmulor

99 kr

Vanilla Ice Cream with sweetned
strawberries and dreamcrumbs
Vintips - Gardo & Morris Noble Riesling

Varm Chokladbakelse

med Passionfruktparfait samt
canderade banan & citrussirap

125 kr

Parfait of Passionfruit with warm
chocolate fondant, carmelized banana
and citrus syrup.
Vintips- Banyuls Galateo Frankrike
Tips - Rånäs Brännvin i kupa & Espresso

Varmrätter/ Main courses
Bullandö’s kryddiga Skärgårdsgryta

Färska Jordgubbar

195 kr

serveras med romansallad, krispig bacon, vitlök, sardell & citrondressing
samt krutonger

Caesar Salad with Corn Chickenbreast, Romaine lettuce, crispy bacon,
garlic & anchovy dressing
Vintips - Musella Drago Rosé Corvina

Husets Choklad Tryfflar

55 kr

Chocolate Truffels
Dubbel Espresso med Hennessy Fine Cognac

Avsmakningsmeny
Grand menu
Bullandö’s 7-rätters meny.
Måste förbeställas två dagar innan,
av samtliga gäster vid bordet.
Dagspris.
Seven course menu. Must be ordered
in two days in advance,
by all members of the party.
Daily Price.

Öl & Snapstips - Short Sail IPA & Årsta Högtidsakvavit

Bullandötoasten - Oxfilé med bearnaise

315 kr

pommes frites, rödlökschutney, bakad tomat, smörstekt toast & mixsallad
Tenderloin of Beef with mixed salad, red onion chutney, Sause
Bearnaise, butter fried toast and French Fries
Vintips - Palazzo della Torre Corvina Rondiella Sangiovese Italien

Öl & Snapstips - Indianvikens Pale Ale & Lysholms Linje Akvavit
Vi hanterar allergener, fråga gärna personalen!
Alkoholfria alternativ rekommenderar vi också till alla rätter.

Glöm inte att besöka vår
hemsida
www.bullandokrog.se
Där hittar du information
om catering, vår festvåning,
evenemang och mycket mer.
Du hittar oss även på
www.facebook.se/bullandokrog

Bullandö historik
Soliga Bullandö Krog

www.bullandokrog.se

Ägs och drivs, sedan 18 år, av krögarna Julle Ljunggren och Magnus Johansson.
Vår mat och restaurang filosofi är att;
▫ alltid erbjuda god, vällagad och prisvärd mat, som serveras av glad, kunnig och påläst servis.
▫ vi endast använder de bästa råvarorna, som tillagas med omsorg där säsongen bestämmer vad
som finns på menyn. Vi byter vår meny varje dag.
▫ erbjuda en av Skärgårdens mest omfattande dryckeslista.
▫ skapa en av Skärgårdens mest omtyckta och välbesökta restaurang.
Krogen är öppen från april till och med Julbord. Vi har stängt november, januari, februari och mars.
Vi arrangerar det mesta såsom; bröllop, catering med båt eller bil, högtidsfester, konferenser,kick-off &
dop med mera.
Lördagskvällar mellan kl. 21:00-24:00 erbjuds livemusik på bryggan och eventuell bryggdans.
Onsdagskvällar är det på glad jazz- trubadur- dragspel- akustisk musik mellan kl. 19:00-22:00 på bryggan
eller inne, allt efter vädret som råder. All livemusik är från midsommardagen till skolstart.

Detta hände i vinter på Bullandö Krog

Varje vinter så renoveras Bullandö krog, i vinter har vi förbättrat baren nere och byggt ut disken med
en tredje diskmaskin samt köpt in fler ugnar, så nu har vi 6 st. Mest krut la vi på personalboendet där vi
totalrenoverat badrummen samt målat om & gjort fint. Även sittkuddarna & parasollen på krogen är nya.
3 april 2015 besteg stammisen Lasse & krögaren Magnus, ivrigt påhejade av expeditionen nere i basecamp,
toppen av berget Island Peak i Nepal på 6.189 meters höjd, efter 3 års planering och mycket träning.
I och med resan till Nepal och den otäcka jordbävningen 25 april 2015, så sponsrar Bullandö Krog numer
ett barnhem på 16 föräldralösa barn i Katmandus utkant via välgörenhetsorganisationerna HUC Nepal
Orphanage och NepalEducation.se. Titta gärna in på deras hemsidor och se deras idoga välgörenhetsarbete
för att förbättra vardagen för barnen i Nepal.

Bullandö Marina

www.bullandomarina.se

Ägs och drivs sedan 1969 av familjen Broms. Marinan har expanderat stadigt sedan dess och är idag
Östersjöns största marina med drygt 1,400 båtar vid bryggorna. På marinan finns: Bullandö Handel med
bensinmack som nu är öppen dygnet om, båtservice- Brohäll Marin, Sea Life- klädboutique och Bullandö
Glassfabrik. RTC står för båtuthyrning medan Mats på Nordic Yachts samt Claes & Erik på Stockholm
Marin Scandinavia sköter båtförsäljning. Sailing Events kör Seglingcharter, Ship Shape - riggservice &
Mats på Tymar Marinelektronik samt Bullandö Bryggan - nybrygga.se och problemlösarna Teubit Data.
Bullandö har enligt ordvetare fått sitt namn av de kor som gick och betade här på 1600-talet.
De hade ett ”bulande” läte, därav namnet. Detta förenklades senare till just Bullandö.

Avstånd till; Bullandö i hjärtat av Stockholms Skärgård!
▫ Gustavsberg, Mölnvik ca 1,5 mil. (Apotek, Systembolag, Bank, Vårdcentral...)
▫ Hemmesta ca 8 km där finns närmaste bankomat och Coop Konsum.
▫ Sandhamn ca 9, Grinda ca 10, Möja ca 17 & Dalarö ca 20 sjömil.
▫ SL - Linje 440 ”Bussen till Slussen” 7 minuters promenad & 50 minuters resa.
Slussen ca 4 mil och Waxholm ca 2.5
Bullandö Krog, Bullandö Marina, 13956 Värmdö.
Tel 08- 571 458 54. Fax 08-571 458 35. E-post info@bullandokrog.se
Krögare Magnus Johansson och Olof ”Julle” Ljungren

