Meny 23 oktober
Förrätter
Bullandötapas
Kräft & räkskagen
Havskräftsoppa

165 kr

Laxtårta på kavring, regnbågsrom
& färskost
Med snaps 3x2cl
295kr
Linie Double Cask, Aalborg Taffel, OP

Kräft & räkskagen
Smörstekt toast, grönsallad & syrad
rödlök. Halv 145 kr Hel 275 kr
Råbiff på oxfilé		
155 kr
Parmesanmajonnäs, picklad silverlök,
marconamandlar & riven hösttryffel
Smörstekta Kantareller
165 kr
Smörslungad potatis, smetana, brynt
smör, regnbågsrom & västerbottensost

Varmrätter Fisk
Stekta senapsmarinerade strömmingsflundror

Potatispuré, kapris och rödbetor i brynt dillsmör & krutonger

Caesarsallad med handskalade räkor
Romansallad, parmesan, vitlök och sardelldressing
& krutonger

160 kr
215 kr

Bullandö’s kryddiga skärgårdsgryta
245 kr
Laxfilé, torsk, räkor, kräftor & grönsaker i kryddig tomat &
vitlöksbuljong med saffransaioli, parmesanost & krutonger
Lenrimmad Laxfilé 			
Dillstuvad färskpotatis, grönsallad, senap- & honungssås
syrad rödlök och citron

250 kr

Kummel 			
Champagnesmörsås, bakad spetskål, jordärtskocka, grönkål,
regnbågsrom & smörkokt potatis

315 kr

Varmrätter Vegetariskt
Julbord
2:a till 18:e december serverar vi
vårt skärgårdsinspirerade
julbord.
Öppettider: 14 Sept till 23 Okt
Måndag 		
Stängt
Tisdag-torsdag
kl. 11:30 - 14:00
Fredag-lördag
kl. 11:30 - 21:00
Söndag
kl. 11:30 - 20:00

Desserter
Liten mandelkaka
Färskostkräm, färska hallon
& rostad mandel

45 kr

Creme Brûlée
Sorbet

99 kr

Chokladterrine
115 kr
Körsbärskräm, marconamandlar,
maräng, kolasås & färska hallon
Husets Chokladtryfflar
2 x tryfflar olika smaker

55 kr

En bit ost

75 kr

Almnäs Tegel - Svensk hårdost
Fikonmarmelad & Bullandöknäcke

Bullandö’s kryddiga grönsaksgryta
Grönsaker, potatis, kryddig tomatbuljong,
saffransaioli, parmesanost & krutonger

185 kr

Bakad Jordärtskocka
Jordärtskockskräm, spetskål, grönkål,
trattkantareller & smörad svampbuljong

210kr

Varmrätter Kött
Isterband

Örtstuvad potatis, betor & senap

145 kr

Oxbringa		
Pepparrotssås, kokt potatis, sockerärtor, haricots verts,
inlagd gurka & riven pepparrot

175 kr

Caesarsallad med majskycklingbröst
Romansallad, bacon, parmesan, vitlök och sardelldressing
& krutonger

195 kr

Råbiff på oxfilé		
Parmesanmajonnäs, picklad silverlök, marconamandlar,
riven hösttryffel & pommes frites

275 kr

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

345 kr

Vänligen meddela oss om du har någon allergi.

Smaklig Spis!

