
Skaldjurs Plateau de Luxe 
690:-
Halv hummer, halv krabba, ostron, musslor, havskräfta 
och räkor
Half lobster, half stonecrab, oysters, mussels, langoustine 
and shrimps 

Toast Skagen               145:-
med räkor, majonnäs och dill
Swedish Skagen, Prawns on toast

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

Färska Ostron Fine Clair /st 28:-
Topless Oyster French Fine Clair by piece 

Halv färsk kokt krabba   Endast beställning av två   175:-
med hovmästarsås, smör och bröd
Half newly boiled stonecrab with honey mustard sauce. Serves only for two persons

Halv färsk kokt hummer  Endast beställning av två    290:-
med Rhode Island-sås, smör och bröd
Newly boiled half lobster with Rhode Islands sauce. Serves only for two persons

Skaldjurstallrik 299:-
med räkor, kräfta, musslor, krabbklo, havskräfta och två såser
Selection of fresh seafood as shrimps, mussels, crab leg and langoustine with two delicious sauces
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För de små / Kids Menu

Köttbullar med hemlagad potatismos 99:-
gräddsås och lingonsylt
Meatballs with mashed potatoes, cream sauce and lingonberry jam

Pasta Bolognese 99:-

Panerad babyspätta 115:-
med remouladsås och pommes
Breaded baby plaice with remoulade sauce and french fries

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

Sött och gott efteråt / Dessert

Chokladtryffel / st 18:-
Chocolate truffle

Österrikisk apfelstrüdel 49:-
med vaniljsås
Austrian apfelstrüdel with vanilla sauce 

Rabarberpaj 50:-
med vaniljgrädde
Rhubarb pie with vanilla cream

Citronmarängtårta 55:-
Lemon Meringue Cake

Gelato Italiano Cup 65:-
Italian Ice-cream

Chokladtårta ”Dead by chocolate”  69:-
med vispad grädde
Chocolate cake ”Dead by chocolate” with whipped cream

Tiramisu 85:-
Home made

Osttallrik 125:-
med tre sorters mogna ostar och kex
Cheese Plate with three different cheeses

Fisk- & Glädjehuset



Smörrebröd / Sandwiches

Vitlöksbröd 49:-
Gratinerad med mozzarella och cheddar
Garlic bread with mozzarella cheese 

Fiskhusets sillamacka 89:-
Inlagd sill, färskpotatis och skivat ägg på kavring
Sandwich with marinated herring, new potato and sliced egg on dark bread

Kallrökt eller gravad lax 119:-
Lax med sallad och hovmästarsås på rågbröd
Marinated or smoked salmon on rye bread. Green salad and honey mustard sauce

Friterad spätta  122:-
Friterad varm spätta på rågbröd med remouladsås
Deep-fried plaice on rye bread. Green salad and remoulade sauce 

Fiskhusets Landgång  138:-
The Masterpiece – Large Sandwich with our delicacy 

Räksmörgås 139:-
Smörgås med handpillade räkor, skivat ägg och majonnäs
Shrimp sandwich with sliced egg and mayonnaise

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

Grekisk sallad 89:-
Solmogna tomater, gurka, Fetaost och Kalamataoliver
Greek salad. Sun ripen tomatoes, Feta cheese and Kalamata olives

Silltallrik 136:-
med tre sorters sill och nykokt färskpotatis
Plate with herrings marinated in three different ways. With the delight of new potatoes 

Fiskhusets skaldjurssallad  144:-
på gourmetsallad med Thousend Island-dressing
Fiskhuset’s seafood salad with gourmet green salad and Thousend Island dressing

Mexikansk ceviche  146:-
Räkor, sampi, lime, chilli, koriander 
Mexican ceviche with shrimp, scampi, lime, chilli, coriander

Fiskhusets räksallad 149:-
Fiskhuset’s shrimp salad

Räklåda med färska och rökta räkor 149:-
med saffransaioli och Rhode Island-sås
Fresh and smoked shrimps with saffron aioli and Rhode Island sauce

Rökt fisktallrik 149:-
Tre sorters rökt fisk och fransk potatissallad
Plate with three different smoked fishes with french potato salad

Laxtallrik 185:-
med gravad, varmrökt och kallrökt lax. Färskpotatis, hovmästarsås och Kattviksröra
Fiskhuset’s salmon plate. Taste the exciting flavours of our home-smoked salmon

Delikatesstallrik 199:-
En blandning av våra mest omtyckta rätter.
Delicacy plate.  A variety of our specialities

Varma rätter / Hot dishes

Bakad potatis  /  Baked potato

med Kattviksröra 99:-
filled with red caviar and St. Pierre cream

med currykyckling 99:-
filled with curry chicken

med röra på rökt fisk 110:-
filled with different kinds of smoked fish

med gravlaxsallad 110:-
filled with marinated salmon salad 

med Skagenröra 120:-
filled with shrimps, crab and lemon mayonnaise

Lax- och spenatpaj eller Västerbottenpaj 105:-
med mixsallad
Salmon and spinach quiche or Swedish cheese pie made with Västerbotten cheese and mixed salad

Fiskhusets vietnamesiska vårrullar, 3 st 115:-
med sallad, mynta, thaibasilika, fisksås med chili
Vietnam imperial spring rolls with salad, mint leave, thai basil and hot fish sauce 

Fiskhusets fisksoppa  139:-
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

Fish & chips 159:-
med tomatsalsa och aioli
With tomato salsa and aioli

Fisherman’s Plate 169:-
Friterade lökringar, scampi, calamari och kummelfilé. Serveras med pommes frites, sallad, aioli och stark tomatsalsa
Deep fried scampi, calamari, onion rings, hake fillet. Served with french fries, aioli and hot tomato sals

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

Dynamite ostron /st     38:-
En av Fiskhusets specialitéer
Dynamite oysters. One of Fiskhuset’s specialities

Nystekt strömming med potatismos  135:-
rårörda lingon och smält brynt smör
Fried herring served with mashed potatoes, lingonberries and melted butter 

Moules marinière 175:-
Vinkokta blåmusslor med vitöksbröd eller pommes
Steamed blue mussels with garlic bread or french fries

Rimmad lax 179:-
med dillstuvad potatis
Rimmed salmon with dill mashed potatoes

Pasta del Mare 186:-
med räkor, musslor, bläckfisk och Chardonnay-vinsås
Penne pasta with shrimps, mussels, baby octopus. Chardonnay sauce

Varmrökt lax på ekplanka 229:-
med potatisgratäng och broccoli
Salmon from the smokehouse with cream gratin potatoes 

Dagens fångst / Catch of the day 249:-
Smörstekt spätta med rödbetor, kapris och Bjärepotatis
Plaice Meunière

Vi rekommenderar Nach
os med salsa 

och en kall Corona som aptitretare: 89:-

Jump start. Ba
sket with Nachos

 and salsa 

with icecold Corona bee
r: 89:-


