
     
 Från havet
•  Öjebyröra            115:-/175:- 
    på kavring, liten örtsallad, dillolja och citron 
    (skaldjur, ägg, laktos, gluten, senap)

•  Liten Caesarsallad    85:- 
   Romansallad, surdegskrutonger och parmesan 
    (Gluten, ägg, fisk, vitlök, mjölkprotein, senap)             
•  Rökta räkor                      155:- 
   Serveras med aioli och bröd  
    (skaldjur, ägg, gluten)                                          
• Sjöbodens fisk & skaldjursgryta   195:-   
   Toppad med räkor, lax, aioli och grillat levainbröd  
    (paprika, vitlök, ägg, gluten, fisk)                                                                                      
•  Laxburgare från Öckerö   195:-   
   Briochebröd, tomat, saltgurka, rödlök, romansallad, majonnäs och friterad potatis 
    (Ägg, senap, gluten, mjölkprotein)        

•  Caesarsallad med räkor   195:-   
   Romansallad, surdegskrutonger och parmesan serverad med räkor        
    (Gluten, ägg, fisk, vitlök, mjölkprotein, senap, skaldjur)   
 

Från träkolsgrillen
• Brygg biff  toast    245:-   
   Grillad, skivad John Stone biff, romansallad, majonnäs, tomater, rödlök och grillat levainbröd 
    (Gluten, senap, ägg)                                                                                        
•  Hamburgare från Värmdö   195:-   
   Briochebröd, tomat, saltgurka, rödlök, romansallad, lagrad prästost och friterad potatis                                             
    (Ägg, senap, gluten, mjölkprotein)

•  Burgare med kyckling från Bjäre gård   195:-   
   Briochebröd, tomat, saltgurka, rödlök, romansallad, lagrad prästost och friterad potatis                                             
    (Ägg, senap, gluten, mjölkprotein)

•  Grillad kyckling från Bjäre gård   195:-   
   Serveras med örtpotatissallad                                             
    (Örter, citron, chili, vitlök, lök)

•  Caesarsallad med kyckling från Bjäre gård   195:-   
   Romansallad, surdegskrutonger och parmesan serverad med kyckling       
    (Gluten, ägg, fisk, vitlök, mjölkprotein, senap)

                                                                                                  

      
    



Från åker och äng
•  Vegmeburgare     195:- 
    Briochebröd, tomat, saltgurka, rödlök, romansallad, lagrad prästost och friterad potatis 
    (ägg, senap, gluten, mjölkprotein)                                                                   
•  Friterad halloumi   195:- 
   Serveras med örtpotatis     
    (mjölkprotein)

•  Caesarsallad med friterad halloumi   195:-   
   Romansallad, surdegskrutonger och parmesan serverad med halloumi                         
    (Gluten, ägg, fisk, vitlök, mjölkprotein, senap)     
•  Kycklingröra     115:-   
   Bakad potatis serverad med Djurönäsets hemgjorda kycklingröra 
    (curry, laktos, ägg, citrus, vitlök, chili)

•   Bacon och Gräddfil   115:-   
   Den klassiska bakade potatisen serverad i sin enkelhet med bacon och gräddfil 
    (Laktos)

•  Ost & Chark     135:- 
   Blandad svensk chark och hårdost från svenska gårdar. Serveras med marinerade oliver  
    (Mjölkprotein, vitlök, chili)

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

•  Jordgubbssorbet med Cava     95:- 
   med jordgubbar, toppad med cava      
    ( 18 år, gelatin, alkohol)

•  Vaniljglass       95:- 
   med jordgubbar och chokladcrumble      
    (Laktos, gluten)

 

                                                                              



Under 10
•  Hamburgare från Värmdö     95:- 
    Briochebröd, tomat, saltgurka, rödlök, romansallad, lagrad prästost och friterad potatis 
    (ägg, senap, gluten, mjölkprotein)                                         
•  Kycklingburgare från Bjäregård     95:- 
    Briochebröd, tomat, saltgurka, rödlök, romansallad, lagrad prästost och friterad potatis 
    (ägg, senap, gluten, mjölkprotein)

•  Halloumiburgare     95:- 
    Briochebröd, tomat, saltgurka, rödlök, romansallad, lagrad prästost och friterad potatis 
    (ägg, senap, gluten, mjölkprotein)

•  Sjöbodens fiskgryta med grillat levain     95:- 
   Toppad med räkor, lax, aioli och grillat levainbröd  
    (paprika, vitlök, ägg, gluten, fisk)

•  Tre pannkakor           65:- 
   med sylt och grädde       
    (gluten, laktos, ägg)

Se alltid kockens erbjudande på griffeltavlan!
                                                                              


