Fiskhuset öppnar Glädjehuset
TOREKOV

6
kl.

juni

15

Boka in Räkafton!

Nationaldagsfest

–22

Vinn ett Skaldjurs Plateau de Luxe

Måndagar kl. 18

Utvecklingen går ständigt vidare i Torekovs hamn, tack vare en
framsynt hamnstyrelse och en
kommunledning med visioner för
framtiden.
Efter de tio år som jag har drivit Fiskhuset i hamnen i Torekov, har jag
nu fått möjligheten att utveckla min
verksamhet. Från tanke till förverkligande tog projektet sex år; Glädjehuset, som jag kallar det, öppnar nu
fullt ut från och med den 1:a juni.
På Glädjehusets meny möter Bjärehalvön Kalifornien, inspirerad av det
bästa som kringliggande jord och
hav kan erbjuda; skaldjur, fisk, och
pasta – rätter som alltid gjort Fiskhuset så uppskattat. Men i samband
med att jag breddar min verksamhet,
passar jag även på att också vända
mig till alla köttälskare med saftiga
stekar och ”the real hamburger”.

Glädjehusets lilla bar serverar mina
utvalda drycker som hör måltiden eller samtalet till.
Med Glädjehuset förlänger jag säsongen för både nya och gamla gäster från när & fjärran, och dessutom
i vilket väderleksförhållande som
helst. (Det kan de 50 lärarinnorna jag
hade på Julmiddag under stormen
”Erik” intyga. Det blev en blöt kväll,
men huset höll…).
Min filosofi har alltid varit att få se
dig som återkommande gäst – jag ser
inte bara till att maten och drycken
är smaklig, utan även prisnivån.
Välkommen att testa årets nyhet
i Torekov, jag tror inte att du blir
besviken.
Den galne Manfred, med personal

Grillad atlantisk laxstek.

Black Angus Prime Rib.

Missa inte Glädjehusets
generösa öppningserbjudande!
Erbjudandet gäller endast mot kupong mellan den 2 juni–29 juni med
undantag den 6 juni och midsommarhelgen 20–22 juni.

OBS! Erbjudandet gäller endast vid bordsbokning senast en dag innan.
Boka på 0764 11 44 64 mellan kl. 15–17.

Kupong öppningserbjudande
Förrätt:

Klassisk räkcocktail
Grillad atlantisk laxstek

Glädjehuset är öppet torsdag, fredag, lördag och söndag kl. 18–22.

Sällskap över 15 personer
Är ni ett större sällskap, flera än 15 personer, och vill äta en annan tid
än Glädjehusets ordinarie tider, vänligen ring 0764 11 44 64 mellan
kl. 15–17.

Black Angus Prime Rib

:
9
17

Kom och fira nationaldagen med oss!

Boka in augusifesten redan nu!
Fredag den 8 augusti

Fredag den 6 juni. Vi startar kl. 15. Buffén öppnar kl. 17.

Glädjehusets meny

Omtyckta Lajbans orkester står för musikunderhållningen på bryggan

Vi har laddat buffén!
Öppnar kl. 17

• Stor Bjäre-buffé med vårens primörer
• Vår goda enrisrökta lax
• Räkfrossa
• SOS med tillbehör

190:-

OBS! Endast förköp av biljetter. Köp i butikens kassa.
Bordsreservation och förköp, senast den 28 maj.

Vinn en Skaldjurs
Plateau de Luxe!

Gratinerade dynamite ostron /st

38:-

Fiskhusets Skagen

99:-

Färska ostron Fine Clair

116:-

Mexikansk ceviche

120:-

Moules marinière

139:-

Pasta del Mare

146:-

Vitlöksgratinerade havskräftor

160:-

Varmrökt lax på ekplanka

180:-

Smörstekt spätta

190:-

Värde 560:-

Kom gärna klädd i gammaldags kläder.
Bästa utstyrsel vinner en Skaldjurs Plateau de Luxe.
Fredag den 26 september

Kom och fira och trivs med oss!

Missa inte!
Pika Pika håller modevisning
Börjar kl. 16.

Rock’n’roll!
Prova våra goda Hickoryrökta baby ribs!

T-shirt, keps kan du köpa i butiken!

Nyöppnade, naturella färska ostron.

Skaldjurstallrik 245:-

Galne Manfreds
Caesarsallad

Välkommen!

Vi serverar nygräddade frasvåfflor!
Du kan även njuta av fin konst i vårt lilla galleri.
Sigfridsgården erbjuder även Bed & Breakfast,
du bor i trevliga rum med Duxsängar.
Den generösa frukosten serveras inne eller ute
på trädgårdsterrassen.

89:-

För att fira Fiskhusets 70-årsjubileum sommaren 2013 så tog vi
fram en jubileumsöl ”The Fat Mermaid”.
– Ja, det var när jag seglade jorden
runt jag mötte henne i Yokohamas
hamn, det var på 60-talet om jag
minns rätt. Det var i en bar, vi hade
druckit ett och annat och jag har
inte kunnat glömma henne.

Hon lärde mig japanska och jag
kommer så väl ihåg – Zig, sake, zig,
sake, hoj, hoj, hoj.

Smörstekt spätta som smälter i munnen.

Glädjehusets
kvalitetshamburgare

145:-

Hickoryrökta
baby ribs

176:-

Glädjehusets
Surf & Turf

235:-

Omdöme:
humlearom och lång balanserad efterbeska, utan bitterhet. Har en internationell
karaktär, medelbesk med inslag av säd
och bröd, man kan även urskilja en lätt
sötma. Den passa utmärkt till vår sill och

Trädgårdscaféet är öppet dagligen kl. 11–17.

Ängelholmsvägen 26, Båstad • www.sigfridsgarden.se

Skaldjurs Plateau
de Luxe
560:-

The Fat Mermaid

På vår After Beach på söndagar
mellan kl. 16–18 och måndagar
på våra räkaftnar spelar uppskattade Fishermans Friend’s
sommarens hits.

Välkommen till vårt
charmiga trädgårdscafé
mitt i Båstad!
Mmm… Pasta del Mare.

Skantz Tyroler Band, som
får vilken fest som helst att
gunga som en jolle i kuling
står för underhållningen.

Alkohol är
beroendeframkallande

Ring för bordsbeställning, ring vårt nya bordbokningsnummer
0764 11 44 64 mellan kl. 15–17.

Visste du det här
om Manfred
Tyrolen. Detta var under andra världskriget.

sände hans föräldrar honom till ett KaBild lånad från www.tbss.se

Fiskhusets historia
Rökeriet startades 1943 av Lars och
-

-

-

år, men kommersiellt började man då.

Min främsta levnadsregel är
”vill man så kan man”

derna Abbe och Willie Holm rökte makril-

-

-

et bra med mitt lilla rökeri i Torekov och

-

-

-

-

-

-

-

Fiskarna Bergren och Lundvall.
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-

-
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