
Våra klassiker

Förrätter/Appertizers

Kräft & räkskagen  Halv 145 kr
med smörstekt toast, grönsallad & syrad rödlök Hel 275 kr

Shrimp & crayfish in dillmayonnaise 
served with butter fried toast

40 gram löjrom från Bottenviken  295 kr
med frasig våffla smaksatt med Västerbottensost, vispad 
smetana, citron, gräslök & rödlöksallad

40 gram caviar from Bottenviken with crispy Västerbottens cheese 
waffle, smetana, red onion, chives & lemon

Varmrätter/ Main courses

Bullandö’s kryddiga skärgårdsgryta 245 kr
Laxfilé, torsk, räkor, kräftor & grönsaker i kryddig tomat &
vitlöksbuljong med saffransaioli, parmesanost & krutonger 

Spicy fish & shellfish casserole with tomato & vegetable broth and 
saffron aioli, parmesan cheese & croutons

Lenrimmad laxfilé  235 kr
Dillstuvad färskpotatis, grönsallad, senap- & honungssås 
syrad rödlök och citron

Cured- lightly salted - cold salmon with creamy  
dillpotatoes and mustard & honeysauce

Caesarsallad med majskycklingbröst 215 kr
Romansallad, bacon, parmesanost
vitlök, sardell & citrondressing och krutonger 

Caesar salad with corn fed chickenbreast, romaine lettuce, bacon, 
garlic & anchovy dressing, parmesan cheese

Bullandötoasten 335 kr
Grillad oxfilé, bearnaisesås, rödlökschutney, bakad tomat,
smörstekt toast, grönsallad & pommes frites

Tenderloin with mixed salad, red onion chutney, sauce bearnaise, 
butter fried toast and french fries
  

Besöka gärna vår 
vår hemsida 

www.bullandokrog.se
 

Där hittar du information 
om catering, vår festvåning, 
evenemang och mycket mer. 

 

Du hittar oss även på 
facebook.se/bullandokrog
instagram: bullandokrog

Vi hanterar allergener, fråga gärna personalen!

Desserter/ Desserts

Färska Jordgubbar  110 kr 
Sötade jordgubbar med vaniljglass & 
drömsmulor

Vanilla ice cream with sweetned 
strawberries and cookie crumbles

Creme Brûlée  99kr 
Sorbet

Creme Brûlée and sorbet. 

Husets Chokladtryfflar      55 kr
2 x tryfflar olika smaker

Chocolate Truffels  

Vi har livemusik på bryggan 
onsdagar och lördagar från 
midsommar till 13 augusti.
På onsdagar är det lugnare 

tempo medan lördagarna är mer 
svängiga



Bullandö historik       www.bullandokrog.se
Ägs och drivs, sedan 23 år, av krögarna Julle Ljunggren och Magnus Johansson. Nytt sedan förra 
sommaren är att krogen har fått 4 nya delägare: Peter Sylvén, Claes Karlsson, Daniel Sjölund & Jimmy 
Norvall. Alla i den nya kvartetten har jobbat mellan 3 och 10 år på krogen. Senaste åren har de jobbat på 
Stockholmskrogarna Svartengrens, Sekt & Stim.
Soliga Bullandö Krog
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 ena meny nästan varje dag.
▫ erbjuda en av Skärgårdens mest omfattande dryckeslista.
▫ skapa en av Skärgårdens mest omtyckta och välbesökta restaurang. 
Krogen är öppen från mars till julbord, med högsäsong 15 maj till 15 sept. Vi håller stängt nov, jan & feb. 
Då vilar personalen & krögarna ut på någon snöig alptopp eller solig playa.   
Vi arrangerar det mesta inom festligheter såsom; bröllop, catering via bil eller båt, högtidsfester, dop,  kick-
off, begravning eller konfrerenser. Vår festvåning 1 trappa upp passar de flesta arrangemang. 
Livemusik på bryggan bjuder vi på från midsommardagen till skolstart. På fredag/lördag är det lite mer 
drag med liveband och på onsdagskvällar lite lugnare trubadur & skärgårdsmys.   
Detta hände i vinter på Bullandö Krog
Varje vinter renoveras Bullandö krog. I år har vi renoverat matsalen på nedervåningen så att den ska kännas 
ljusare, bli mer enhetlig med resten av krogen och samtidigt behålla sin marina känsla. Markiserna är utbytta 
till nya och fräscha. I köket har vi köpt ny kyl och nytt stekbord. Vi har också gett baren lite kärlek. Utbudet 
på fatöl har utökats från 3 sorter till 5 sorter. Dessutom har vi köpt vår fjärde ismaskin så att alla ska få 
riktigt kalla drinkar. För att inte ljudvolymen i matsalen ska bli för hög med det större ölutbudet har vi satt in 
ljudabsorberande plattor i taket både på nedervåningen och övervåningen. Vårt mål är att hela tiden utveckla 
krogen till nästa nivå ,vi hoppas att dessa nyheter ska hjälpa oss en bit på vägen med det.
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 1,450 båtar vid bryggorna. På marinan finns: Bullandö Handel 
med bensinmack som nu är öppen dygnet om, båtservice- Brohäll Marin, Pelle P klädbutik 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, det finns kajakuthyrning & 
Mats på Tymar Marinelektronik samt Bullandö Bryggan - nybrygga.se och problemlösarna Teubit Data. 
Mellan 1 juni och sista augusti har finns det två padelbanor som Brunow padel har hand om. Nytt för i år 
är att Madde har sin sommarbod som man inte får missa.
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 1,4 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 mil med bilen.  

Bullandö Krog, Bullandö Marina, 13956 Värmdö. 
Tel 08- 571 458 54. Mail: info@bullandokrog.se


