
 
 

Öppettider Restaurang/bar                                                                                              

Vår/försommar / höst                                                                                                                                                                  

Datum 29/4-4/7 ,16/8-26/9                                                                                                                                                                       

Lördagar                                                                                                                                                                         

Middag/bar kl 18.30-22.00 

Öppettider Sommar                                                                                                                                                          

Datum 5/7-15/8                                                                                                                                                        

Middag/bar                                                                                                                                                                      

Onsdagar och lördagar kl 18.30-22.00                                                                                                                                                             

 

BOKA                                                                                                                                         
Middag bokas senast kl 19.00 dagen innan via mejl boka@orskarsfyr.se. Meddela vad ni vill 

beställa från menyn. För större sällskap i god tid innan. Vi har ett begränsat antal platser till middag 

och under sommarveckorna blir de snabbt fullbokat. Bokningen ska bekräftas av oss för att vara giltig. 

Sista minutenbokningar i mån av plats. 

Se meny nedan! 

Baren                                                                                                                                                        

Vi har ett bra utbud av vin och öl, cider, avec och alkoholfria alternativ. Baren går att besöka utan 

förbokning. 

Vi reserverar oss för att vi med kort varsel kan behöva ändra i menyn, beroende på tillgång till råvaror 

och leveranser.  

Matallergi: Vi kan erbjuda gluten och laktosfria alternativ, fråga oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Meny 

 

ERBJUDANDE: Trerätters fyrmästarmiddag 379 kr  

Förrätt 

Skagen på rågbröd -vår hemgjorda skagenröra på ett mustigt ekologiskt rågbröd.                                                    

eller 

Ättikströmming på ekologiskt rågbröd med rödlöksröra. 

Huvudrätt 

Varmrökt lax med vår hemgjorda franska potatissallad och romsås.  

Dessert 

 Vår hemkokade pannacotta på grädde och vit choklad, serveras med havtornstopping.  Inklusive kaffe/te.  

Barnmeny 3 ra ̈tter 195 kr ,ostsmörga ̊s, spaghetti med köttfässa ̊s, chokladkaka med grädde alt pannacotta. 

 

*************************************************************************************** 

 

MENY 

 

Förrätter 

Toast skagen -vår hemgjorda skagenröra på ett mustigt ekologiskt rågbröd.   124 kr 

Ättikströmming med rödlöksröra på ekologiskt rågbröd.   124 kr 

Kvällens vegetariska förrätt      124 kr  

 

Huvudrätter  

Varmrökt lax med vår hemgjorda, franska potatissallad och romsås.   245 kr 

Grillad kallskuren rostbiff med krämig potatissallad och grönsaker  225 kr  

Kvällens vegetariska alternativ     225 kr 

Dessert 

Pannacotta med havtorn. Vår hemkokade pannacotta på grädde och vit choklad.   120 kr 

Chokladkaka med vispgrädde och bär     110 kr 

Kvällens glass       95 kr  

Kaffe och te ingår till desserten 

För barnen: Spaghetti med köttfärssås 95 kr                                                                                                       

Barnportion av huvudrätt 110 kr 

Baren: Vi har ett gott utbud av vin, ca 20 sorters öl, cider, avec och alkoholfria alternativ. 


