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Vår nyrenoverade och ljusa festvåning med strålande utsikt rymmer ca 95 gäster 
på restaurangens övervåning. Intill finns en stor härlig & solig altan med utsikt 
över hamninlopp & hav, perfekt för en bubblande välkomstdrink, brudskål eller 
kaffe & avec mingel. I lokalen finns en fullt utrustad bar, öppen spis, projektor 

med duk, garderob samt egna toaletter. Minimum antal att boka hela 
festvåningen mellan 15 juni till 15 aug är 50 st. gäster. 

 

 
 

Meny Ett 
Förrätt 

Skaldjurscocktail  
Mixsallad med hummer, kräftor & räkor serveras med avokado,  

Ponzodressing & örter samt citrusmarinerade salladsskott & Briochekrutonger 
Varmrätt 

Rosastekt Kalventrecote  
Serveras med en krämig Parmesan & kantarellrisotto samt primörknyte med 

Prosciutto samt Madeirasås med soltorkad tomat.   
Dessert 

Smultronpannacotta 
Serveras med färska bär, caramellcréme, mjuk mandelkaka & canderade nötter. 

Pris 575 kr 
 
 

Meny Två 
Förrätt 

Asiatisk Laxfilé Tataki 
 serveras med chilimajonnäs, friterad Lotusrot & asiatisk krasse samt 

 soyapärlor & forellrom. 
 

Varmrätt 
  Grillad Oxfilé 

serveras med gräddig murkelsås och färsk sparris & sommarprimörer samt  
potatiskaka smaksatt med Gruyèreost. 

 

Dessert 
Varm Chokladbakelse 

serveras med Exotiskfruktsparfait, canderad banan & nötter samt limesky. 
Pris 595 kr 

 
Fler menyer finns sid 2. 
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Meny Tre 
Förrätt - välj tre av tapas nedan 

Bullandö´s Fest Tapas - 3 x Tapas som serveras på samma tallrik. 
Hummertacos – Hummer, chili & örtailoi samt sallad i cripigt skal  

Jordärtskocksoppa med bondbönor & ostfleurong.  
Kräft & räkskagen toppad med Sikrom på liten toast. 

Sotad Tonfisk med kryddig gazpacho 
Kryddig Bifftartar med chilimajonnäs, Nasipäron, Lotuscrisp i salladsgunga. 

 

Varmrätt 
Ugnsbakad Rödingfilé 

Serveras med hollandaise smaksatt med Ramslök & Forellrom, 
 smörfräst Shi-takesvamp samt sommarprimörer serveras  

med dillslungad färskpotatis. 
 

Dessert 
Créme Brûlée 

smaksatt med vitchoklad serveras med myntamarinerad frukt & bärsallad  
Pris 550 kr  

 
Vegetarisk Meny tas fram mot önskemål! 

 
Med reservation för säsongsvariation på vissa råvaror. 

 

 
Vi väljer viner tillsammans med Er när Ni valt meny, Se vinlistan på hemsidan! 

 
Ovanstående komponerade menyförslag är mycket goda och prisvärda passar 

utmärkt till både fest eller bröllop, se dessa menyer som ett urval av vad vi kan 
erbjuda, då det finns få gränser för vi kan åstadkomma så, kom gärna med egna 

önskemål. Det går bra att byta rätter i menyerna också, så sätter vi vinerna till sen.  
Ring 08-571 458 54 eller se www.bullandokrog.se, mail: info@bullandokrog.se 

Drinktilltugg offereras efter önskemål, se drinktilltuggsmenyn. 


