SMÖRGÅSAR & FÖRRÄTTER
SKATANMACKA 189:- (SERVERAS FRAM TILL KL 17)
En riktig lunchmacka/landgång med varmrökt lax, Skagenröra, gravad lax och kräftstjärtar på
Levainbröd.
RÄKSMÖRGÅS 179:- (SERVERAS FRAM TILL KL 17)
Också en rejäl macka med handskalade räkor, ägg & majonnäs på Levainbröd.

GRAVLAXMACKA 135:Skatans fina gravlax på tunnbröd. Enkelt och delikat.
TOAST SKAGEN 159:Hemgjord Skagenröra på handskalade räkor, toppad med löjrom

SKATANS RÖKTA RÄKOR 139:-med aioli och dillbröd
Rökta med alspån och alved I ugnar över öppen eld, precis som vi gjort här på byn i alla år!

75 GR RÅBIFF PÅ OXFILÉ 159:Senapscréme, cocktailkapris, cornichons, äggcréme, picklad rödlök och örter

FISKTACO 98:Pankofriterad torsk, wasabimajonnäs, koriander, lime, syltad ingefära,
ingefärscréme och rostad lök

BAKAD ROTSELLERI 129:-med brynt smör, parmesan, blomkålscréme, och rostade valnötter

VARMRÄTTER
STEKT STRÖMMING MED POTATISMOS 189:- (SERVERAS FRAM TILL KL 17)
-skirat smör och rårörda lingon.
Här på Skatan serverar vi bara riktig strömming (gärna lokalt fiskad), aldrig den större sillen.
Finns inte rätten på menyn är det för att vi inte fått tag på strömming!
Dryckstips: En kall fatöl, Höga Kusten eller den lokala hantverksölen Bröderna Bommen Pilsner
HUSETS FISK- & SKALDJURSGRYTA 259:Mustig å kryddig gryta med vitfisk, lax och KRAV-odlade blåmusslor, toppas med räkor och
kräftstjärtar. Serveras med aioli och dillbröd

CAESARSALLAD MED KYCKLING ELLER RÄKOR 169:-/189:Roman, krutonger, bacon och hyvlad parmesan är grunden

OXFILÉTOAST 239:Smörstekt toast med grillad oxfilé, bearnaise, pepparrotscréme, picklad rödlök och crispy fries

MOULES FRITES 239:Blåmusslor i vitt vin & vitlök med crispy fries & aioli. En sommarfavorit!

FISH ´N CHIPS 189:-med currymayo

UGNSBAKAD TORSKRYGG 275:med citrusslungad färskpotatis, äggcréme, pepparrot och baconströssel

150 GR RÅBIFF PÅ OXFILÉ 265:Senapscréme, cocktailkapris, cornichons, äggcréme, picklad rödlök, och crispy fries

OXFILÉTOURNEDOS 200 GR 325:sommarprimörer, krämig murkelsås och friterad färskpotatis

HALLOUMITOAST 195:- (VEG)
Rödlök, tomat, krispsallad, bearnaise, picklad rödlök, pepparrotscréme och crispy fries

FÖR BARN
PANNKAKOR vispad grädde & jordgubbssylt 75:HAMBURGARE 90 GR med sallad, dressing & pommes 85:
KÖTTBULLAR potatismos, gräddsås & lingonsylt 85:PORTION CRISPY FRIES & dressingdipp 45:-

DESSERTER
BLÅBÄRSPANNACOTTA med marinerade jordgubbar och rostad vit choklad 99:MJÖLKCHOKLADMOUSSE med rostade nötter, salt kolakaramell och chokladströssel 105:GLASS ELLER SORBET kan fås med choklad- eller kolasås 35:-/kula
OSTBRICKA Saint Agur, Brie, och Gruyère, fikonmarmelad och friterade tunnbrödssticks 119:-

