
Sallader 

01  Sallad efter årstid, liten  

02  Sallad efter årstid, stor  

03  Gurksallad  
med gräddvinäger och lö 

04  ”Fitness-sallad”  
sallad efter årstid med skivad kyckling 

05  ”Tonfisk-sallad”  
sallad efter årstid med tonfisk 

06   ”Husets sallad”  
sallad efter årstid med räkor 

 

Snacks 

11   Knobi-bröd  
vitlöksbaguette med husets pesto 

12   ”Vintallrik”  
kesella och pesto 

13   Ugnsbakad potatis med kesella  
med sallad 

14   Tre raggmunkar  
med majonnäs eller ketchup 

15   Steakhouse pommes frites  
med majonnäs eller ketchup 

  
 

 

Soppor 

21   Dagens soppa  
22   Fisksoppa  
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Kötträtter 

131  Original ”Wienerschnitzel”  
panerad kalvschnitzel med pommes frites och sallad 

132  ”Wienerjägarschnitzel”  
panerad kalvschnitzel med champinjoner, gräddsås,  
pommes frites och sallad 

135  Skivad kyckling  
med champinjongräddsås, potatisplättar och sallad 

136  Currykorv 
med pommes frites 

137  Currykorv  
med pommes frites och sallad 

 

Hamburgare 

Husets hamburgare  
121) 100 gram nötfärs med tomat och lök  

122) 200 gram nötfärs med tomat och lök  

Husets baconburgare  
123) 100 gram nötfärs med bacon, tomat och lök  

124) 200 gram nötfärs med bacon, tomat och lök  

Husets ostburgare  
125) 100 gram nötfärs med ost, tomat och lök  

126) 200 gram nötfärs med ost, tomat och lök  

Husets specialburgare  
127) 100 gram nötfärs med ost, bacon, tomat och lök  

128) 200 gram nötfärs med ost, bacon, tomat och lök  

130  Steakhouse pommes frites  
med majonnäs eller ketchup 
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Fiskspecialiteter 

Små läckerheter 

31   Fiskbröd   
franskbröd med matjessill och strömming 

34   Finfiskbröd   
franskbröd med räkor eller lax  

30   Delikatessbröd   
franskbröd med Nordsjöräkor pommes frites och sallad 

36   Aioliräkor  
gratinerade räkor med vitlöksolja och baguette  

37   Specialräkor  
med vitlök, ingefära, tomat och baguette 

38   Grillade räkor  
med vitlöksdressing och baguette 

 

Stora läckerheter 

51   Ugnsbakad potatis med Lister-matjes  
med sallad, matjessill och kryddad gräddfil 

52   Ugnsbakad potatis med lax  
med sallad, rökt lax och kryddad gräddfil 

53   Ugnsbakad potatis med Nordsjöräkor  
med sallad och kryddad gräddfil 

54   Raggmunkar med lax  
tre raggmunkar med lax och kryddad gräddfil 

55   Lister-matjestallrik  
matjessill med stekt potatis och sallad 

56   Inlagd stekt strömming  
med stekt potatis, remouladsås och sallad 

57   Büsumer räksmörgås  
Nordsjöräkor på mörkt bröd med sallad och 2 stekta ägg 

58   Helgoland räksmörgås  
Nordsjöräkor på mörkt bröd med äggröra och sallad 
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Fiskfiléer och andra havets frukter 

71   Sejtallrik   
stekt sej med potatissallad, sallad och husets remouladsås 

72   Abborrfilé   
stekt abborre med potatissallad, sallad och husets remouladsås 

73   Rödspättafilé   
stekt rödspätta med potatissallad, sallad och husets remouladsås 

74   Gösfilé   
stekt gös med potatissallad, sallad och husets remouladsås 

75   Ångkokt laxfilé   
med kokt potatis, sallad och senapssås 

76   Husets tallrik   
fyra olika filéer med stekt potatis, sallad och husets remouladsås 

77   Laxtallrik   
laxfilé på grönsaksris, sallad och senapsdillsås 

78   Calmares Romana   
stekt bläckfisk med vitlökssås eller husets remouladsås 

79   Strömmingstallrik 
Endast torsdagar och fredagar 

stekt strömming, potatissallad med fläsk, sallad och husets remouladsås 

80   Inlagd sill  
med potatissallad med fläsk, sallad och husets remouladsås 

 
81   Barntallrik ”Neptun”  
stekt fiskfilé med pommes frites och husets remouladsås 

 

Hel fisk 

91   Rödspätta ”Finkenwerder Art”  
med smält speck, potatis och sallad 

92   Rödspätta ”Neptun”  
med Nordsjöräkor, sallad, kokt potatis och husets remouladsås 
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Pasta och hav 

101  Pasta med räkor, mild   
med creme fraiche, färska grönsaker, curry och vitlök 

102  Pasta med räkor i tomatsås, skarp   
med chili, vitlök och grönsaker 

103  Laxtallrik   
Atlantlax med pesto eller tagliatelle 

104  Pasta med skivad kyckling i gräddsås  
med creme fraiche, paprika och tomat 

105  Pestopasta   
 
106  Smörpasta   
 
 

 

Dessert 

141  Husets pannkaka med socker och kanel  
 
142  Husets pannkaka med äppelmos  
 
143  Husets pannkaka med vaniljglass och vispgrädde 
 
144  Husets pannkaka med fruktkräm och vaniljglass   
 
145  Husets chokladpannkaka med vaniljglass  
 
     ”Sylter Rote Grütze”  
146  röd fruktkräm med vaniljsås och vispgrädde  
147  röd fruktkräm med vaniljglass och vispgrädde  

148  Vaniljglass (två kulor)  
 

5 


