
Från havet

•  SOS            95:- / 145:- 
   Tre Sorters Sill. Ost och Smör, med Vilmas ekologiska knäcke  
    (fisk, laktos, ägg, senap, gluten)

•  Öjebyröra            95:- / 145:- 
    på kavring, liten örtsallad, dillolja och citron 
    (skaldjur, ägg, laktos, gluten, senap)                                                    

•  Sjöbodens fiskgryta   185:- 
   Toppad med kräftstjärtar, aioli och grillat levainbröd  
    (paprika, vitlök, ägg, gluten, fisk)     
•  Inkokt lax     165:- 
    på en sallad av svensk färskpotatis med sommarprimörer och pepparrotsmajonnäs 
    (ägg, senap, fisk)                                

 
 
Från träkolsgrillen 

•  Sjöbodsburgare    195:-   
   180g hängmörad, nötkött från Malma Gård, chilimajonnäs, friterad färskpotatis, saltgurka,  
    bifftomat, romansallad, bacon, Västerbottenost, bröd från Salt & Bröd 
    (vitlök, chili, ägg, senap, gluten, mjölkprotein)                                                                           
•  Sjöbodsburgare kyckling   185:- 
   Kyckling från Bjärehalvön, chilimajonnäs, friterad färskpotatis, saltgurka, bifftomat, romansallad,  
   bacon, Västerbottenost, bröd från Salt & Bröd  
    (vitlök, chili, ägg, senap, gluten, mjölkprotein)                                                                                             
•  Sjöbodsburgare vegetarisk   165:-   
   Vegmeburgare från Saltsjö-Boo, Halloumi, Chilimajonnäs, friterad färskpotatis, saltgurka, bifftomat,  
    romansallad, bröd från Salt & Bröd 
    (soja, laktos, vitlök, chili, ägg, senap, gluten)                                                                                                           

•  Ceasarsallad med Bjärekyckling                                               175:- 
    Romansallad, surdegskrutonger, Västerbottenost och vår Ceasardressing 
    (fisk, ägg, senap, vitlök, mjölkprotein)

•  Short-ribs på planka   185:- 
   Tjocka revbensspjäll av nöt, marinerade med Djurönäsets egen BBQ dry rub och rökta i 12 timmar  
    serveras med tomatsallad, Bearnaise och friterad färskpotatis 
    (paprika, chili, senap, vitlök, ägg)

•  Ubåtstoast      195:-  
   Flapsteak på grillat levainbröd med majonnäs, oxhjärtstomater, romansallad , äggula, pepparrot  
    och senap. Serveras med friterad färskpotatis 
   (gluten, senap, ägg)                                                                    



Från åker och äng 

•  Halloumi     160:- 
    på en sallad av svensk färskpotatis med sommarprimörer och pepparrotsmajonnäs 
    (ägg, senap, laktos)                                                                   

•  Ost & Chark     125:- 
   fänkålssalami och salami romana tillsammans med Almnäs tegel och oliver 
    (mjölkprotein)

•  Bodens friterade färskpotatis      45:- 
   med BBQsås och aioli (ägg, vitlök, chili, senap) 

Något sött 

•  Crème Brûlée                                                                                    95:- 
   med sommarens godaste bär (ägg, laktos)

•  Chokladterrine       95:- 
   med sorbet på färska svenska hallon (ägg, laktos, kan innehålla spår av nötter) 

 
Under 10 

•  Pannkakor       25:-/pannkaka 
   med sylt och grädde (gluten, laktos, ägg)

•  Hamburgare          85:- 
   90g nötkött, ost, coleslaw, frasiga pommes, saltgurka romansallad och tomat 
    (gluten, ägg, laktos)                                                 

•  Glass i stora lass 
   Glass från vår glassbox         
                                                                                        


