Meny gäller för 5 juli-7augusti 2022

För dig som besöker Örskär med egen båt
Boka lunch senast kl. 10.00 samma dag, middag senast kl .14.00 samma dag. Det är ett begränsat antal platser
dagligen så under fina soliga sommarveckor kan det snabbt bli fullbokat. Boka via epost boka@orskarsfyr.se

Skärgårdslunch inkl. kaffe/te. 169 kr
Tisdag- söndag serveras lunchen mellan kl 12.00-13.30
Välj mellan:
* Ättikströmming med kokt potatis och rödlöksröra
* Varmrökt lax med fransk potatissallad och sås
* Kallskuren rostbiff med krämig potatissallad
* Vegetariskt alternativ: pastasallad med pesto, fetaost, soltorkade tomater och oliver.
Barnmeny
* Barnportion av ovanstående rätter 85 kr * Pannkaka 65 kr * Kokt korv med bröd 25 kr

Middag onsdag och lördag kl 18.30
Trerätters fyrmästarmiddag inkl. kaffe/te: 379 kr , 2 rätter 349 kr, endast huvudrätt 245 kr
Förrätt
* Örskärs skagen: vår hemgjorda skagenröra med löjromstopping, serveras på ekologiskt rågbröd.
(Alternativ Ättikströmming på ekologiskt rågbröd med rödlöksröra.) Vegetariskt alternativ på förfrågan
Huvudrätt
* Varmrökt lax med vår hemgjorda franska potatissallad och romsås.
(Alternativ Grillad kallskuren rostbiff med krämig potatissallad och grönsaker.) Vegetariskt alternativ på förfrågan
Dessert (Inklusive kaffe/te)
* Vår hemkokade pannacotta på grädde och vit choklad, serveras med havtornstopping.
(Alternativ: Chokladkaka med vispgrädde och bär.)
Barnmeny 3 rätter 195 kr (enbart huvudrätt 95 kr spagetti m köttfärssås/ 110 kr barnportion lax/rostbiff)
Förrätt: * Ostsmörgås Huvudrätt: * Spagetti m köttfärssås Dessert: * Chokladkaka med grädde alt. Pannacotta med
havtornstopping. Eller, välj en glass från vårt GB-sortiment.

Allergier/ specialkost: Vi har laktos, glutenfria och mjölkproteinfria alternativ på förfrågan. Meddela
allergier vid bokningstillfället, vi har mycket svårt att lösa det på plats om vi inte blivit informerade.
Vänligen ha förståelse för att vi p.g.a. av öns läge och logistik att få ut varor inte kan möta upp behov som
består av att personer frivilligt har valt att hålla särskild kost eller diet, t.ex. lågkolhydrat mm.

Välkomna!

