
Alla våra rätter är tillagade av färska råvaror av hög 
kvalitet som bereds med omsorg. Sillinläggningarna är 
gjorda efter gamla beprövade recept. 

Likaså våra såser och gravade fiskar. Lax, räkor, sill 
och makrill röks på gammaldags vis över glödande spån 
av bok, al eller enris.

Vi är stolta att kunna bibehålla ett hantverk med gamla 
traditioner här på Bjärehalvön.

Välkommen, Manfred med personal

Toast Skagen               
med räkor, majonnäs och dill
Swedish Skagen, Prawns on toast

145:-

Färska Ostron Fine Clair
Topless Oyster French Fine Clair by piece

/st 28:-

Alla anrättningar kan avnjutas på Fiskhuset eller tas med hem



Smörrebröd / Sandwiches

Vitlöksbröd
Gratinerad med mozzarella och cheddar
Garlic bread with mozzarella cheese

49:-

Fiskhusets sillamacka
Inlagd sill, färskpotatis och skivat ägg på kavring
Sandwich with marinated herring, new potato and sliced egg on dark bread

89:-

Friterad spätta 
Friterad varm spätta på rågbröd med remouladsås
Deep-fried plaice on rye bread. Green salad and remoulade sauce

122:-

Räksmörgås
Smörgås med handpillade räkor, skivat ägg och majonnäs
Shrimp sandwich with sliced egg and mayonnaise

139:-

Kalla rätter / Cold dishes
Till de kalla rätterna serveras nybakad Pain Riche
With the cold dishes we serve newly baked baguette

Grekisk sallad
Solmogna tomater, gurka, Fetaost och Kalamataoliver
Greek salad. Sun ripen tomatoes, Feta cheese and Kalamata olives

89:-

Silltallrik
med tre sorters sill och nykokt färskpotatis
Plate with herrings marinated in three different ways.  With the delight 
of new potatoes

148:-

Fiskhusets räksallad
Fiskhuset’s shrimp salad

149:-

Räklåda med färska och rökta räkor
med saffransaioli och Rhode Island-sås
Fresh and smoked shrimps with saffron aioli and Rhode Island sauce

149:-

Laxtallrik
med gravad, varmrökt och kallrökt lax. Färskpotatis, hovmästarsås 
och Kattviksröra
Fiskhuset’s salmon plate. Taste the exciting flavours of our home-smoked salmon

185:-

Delikatesstallrik
En blandning av våra mest omtyckta rätter.
Delicacy plate.  A variety of our specialities

199:-

Alla anrättningar kan avnjutas på Fiskhuset eller tas med hem



Varma rätter / Hot dishes

Bakad potatis / Baked potato
med Kattviksröra
filled with red caviar and St. Pierre cream, filled with marinated salmon salad

109:-

med Skagenröra
filled with shrimps, crab and lemon mayonnaise 129:-

Lax- och spenatpaj
eller Västerbottenpaj
med mixsallad
Salmon and spinach quiche or Swedish cheese pie made with 
Västerbotten cheese and mixed salad

116:-

Fiskhusets fisksoppa 
Smakrik klar soppa med fisk, skaldjur och grönsaker. Serveras med vitlöksbröd
Fiskhuset’s fish soup. Spicey soup with fish, seafood and vegetables. 
Served with garlic bread

149:-

Gulaschsoppa med smetana
Serveras med vitlöksbröd
Goulash soup. Served with garlic bread

149:-

Fish & chips
med tomatsalsa och aioli
With tomato salsa and aioli

169:-

Mer gott som du får vänta lite längre på
Väntetid ca 30 minuter
Waiting time ca 30 minutes

Nystekt strömming med potatismos 
rårörda lingon och smält brynt smör
Fried herring served with mashed potatoes, lingonberries and melted butter

135:-

Moules marinière
Vinkokta blåmusslor med vitöksbröd eller pommes
Steamed blue mussels with garlic bread or french fries

175:-

Pasta del Mare
med räkor, musslor, bläckfisk och Chardonnay-vinsås
Penne pasta with shrimps, mussels, baby octopus. Chardonnay sauce

186:-

Alla anrättningar kan avnjutas på Fiskhuset eller tas med hem



För de små / Kids Menu
Pannkaka
med sylt och grädde
Pancake with jam and cream

90:-

Köttbullar med hemlagad potatismos
med gräddsås och lingonsylt
Meatballs with mashed potatoes, cream sauce and lingonberry jam

99:-

Pasta Bolognese 99:-

Panerad babyspätta
med remouladsås och pommes
Breaded baby plaice with remoulade sauce and french fries

115:-

Till barnrätterna ingår en kula glass som dessert
 Children’s dishes include a sprout of ice cream as dessert

Fisk- & Glädjehuset
BUTIK • RÖKERI • SERVERING • KAFFE • RESTAURANG • BAR • AVHÄMTNING

Hamnen i Torekov • www.fiskhuset.com • 0722 26 23 38

Alla anrättningar kan avnjutas på Fiskhuset eller tas med hem



Hamnen i Torekov • www.fiskhuset.com • 0722 26 23 38

3-rätters helgmeny: 199:-
F Ö R R Ä T T

Liten räkcocktail
med Sriracha-dressing

VA R M R Ä T T

Rödtungafilé fylld med laxfärs, 
ramslök och spenat

Serveras med skaldjurssås och färskpotatis

Eller

Wienerschnitzel med slungad 
haricots verts och varmrökt fläsk

Serveras med färskpotatis

E F T E R R Ä T T

Rabarberpannacotta

Avnjutes på Fiskhuset eller kan tas med hem

    /per person




