Exempel på meny som vi dagligen byter! Ibland byter vi
meny två ggr per dag, därför ligger menyn inte på hemsidan!

halv 125 kr, hel 195 kr

Smörkokt färsk Sparris

med Jordärtskockspuré, halstrad
Pilgrimsmussla & stekt sidfläsk 135 kr

Liten Råbiff

med kapris, Dijonsenap, rödlök,
äggula & smörstekt toast

halv 155 kr hel 265 kr m pommes

Bullandö’s Silltapas
1. Hallands 2. Möja Taffel 3. OP Andersson

1. Kalixröra med vörtkrutong
2. Senapssill med Västerbottenost
3. Skaldjurstaco med lime & koriander.
Med Snaps

265 kr Utan Snaps 165 kr

Ceasarsallad med teryakimarinerade räkor

210 kr

serveras med krutonger, Parmesan, krispig romansallad samt
sardell & vitlöksdressing

Moules Frites

Blåmusslor i gräddig ört & vitlöksbuljong serveras med
örtaioli & Pommes Frites

295 kr

Smörstekt Abborrefilé

315 kr

serveras med kokt ägg, handskalde räkor, nyriven pepparot,
brynt smör & färsk potatis
med forellrom, sommarprimörer & gräslökshollandaise
serveras med dillslungad färskpotatis

Vegetariskt

Bullandö’s kryddiga Grönsaksgryta

185 kr

Penne Piccolo med Karl-Johansvamp

195 kr

Kokta grönsaker & potatis i tomatbuljong toppad med Aioli,
Parmesanost & Krutonger
Krämig svamppasta med skogschampinjoner, ostronskivling,
Karl-Johan samt rostad broccoli samt Grano Pedano

Kryddig Massamancurry med bakad spetskål

210 kr

Varmrätter Fågel & Kött
Gräddstuvad Pytt i Panna

145 kr

Nattbakad Fläsksida

195 kr

Smörstekta Pannbiffar

210 kr

Kalvlever Anglais

225 kr

Halstrad Råbiff

215 kr

Grillad Gödkalvsentrecôte

295 kr

Thailänsk currygryta med grönsaker & potatis samt jordnötter, bakad spetskål i
cocosmjölk med vegan limeaioli

EX
EM

Från midsommardagen till mitten av
Augusti bjuds det på livemusik på
Bullandö Krog.
Onsdagar lite stillsammare 19-22
Lördagar lite svängigare 21-24

Dagens Lunch 115 kr

Serveras vardagar 11:30-14:00
Dessert
Jordgubbscheesecake

med rostad vit choklad & cocos

95 kr
Créme Brûlée

smaksatt med Bourbonvanilj serveras
med melongranité & anans 98 kr

Ljummen Rabarberpaj

med Citronglass med Italiensk maräng

98 kr

Smultronbakelse

med dulce de leche, färska bär, mjuk
mandelkaka & hallonsås 110 kr

245 kr

Ångad lättrimmad Torskrygg

PE

Missa inte vår Klassikermeny på höger sida!
Där erbjuds fler skärgårds
-inspirerade rätter.

155 kr

serveras med Potatispuré, kapris & rödbetor samt brynt smör

Y

Chèvre Chaud

Honungsgratinerad Getost på toast
med rostade betor & valnötter
samt mixsallad

Stekta senapsmarinerade Strömmingsflundror

EN

serveras med aioli på ramslök & citron
rostad brioche 135 kr

Varmrätter Fisk & Skaldjur

LM

Förrätt
Rökta Räkor i skål

serveras med äggula, rödbetor och saltgurka

med confiterad färskpotatis, purjolökscréme, rödvinskokta champinjoner
samt picklad rödlök
Serveras med potatispuré, kantarellgräddsås, rårörda lingon
samt pressgurka
serveras med bacon, kapris & rödlök samt rödvinsås
Potatispuré gratinerad med Gruyèreost

med tomat & löksallad, friterad klyftpotatis,
Chilibearnaisesås och Rödvinssky

med krämig Risotto på Ramslök samt Prosciutto inlindade
sommarprimörer & soltorkad tomatsky

Smaklig Spis!
Besök gärna vår hemsida & facebook: www.bullandokrog.se

