Meny
Vid eventuella allergier eller frågor om maten – prata med personalen

Charkbräda

Salta eller mixade nötter

45.-

295.-

En ekplanka fylld med italiensk salami, Parma
skinka, kallrökt kryddig korv från Heberleins,
skotsk lagrad cheddarost, picklade grönsaker,
oliver, fläsksvålar,
grov senap, Badhyttens rilette och surdegsbröd.
Perfekt för 2-3 personer att dela vid bordet!

Perfekt till drinkar innan maten.

Chicharricos

Tartar på Rödbeta

45.-

145.-

Serveras med fetaostkräm, rostad fetaost,
hasselnötter, vattenkrasse och frisk citronette.

Spanska krispiga fläsksvålar.

Marinerade Oliver

65.-

Med örter och vitlök.

Chips från Bjäre

45.-

Carpaccio

165.-

Av kalv och serverad med smulad getost,
marinerad svamp, picklade senapsfrön, ruccola,
rostade pumpafrön och dragonmajonnäs.

Salta och närodlade chips från Bjärehalvön.

Klassisk Räkmacka
Halv 139.-
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Med 75g / 150g handskalade räkor, god
majonnäs, ägg, gurka, tomat, dill, sallad och färsk
citron på en smörstekt tekaka.

Moules Frites

225.-

Våra berömda blåmusslor serveras i en het gryta
med finskurna grönsaker, vitt vin, grädde, vitlök
och persilja. Serveras med örtsaltade pommes
frites, rouille och surdegsbröd.

Strandburgare No 22 210.200g oxfärs med cheddarost, rostat
hamburgerbröd, tomat, saltgurka, krispig
kålsallad, picklad rödlök och en majonnäs
smaksatt med chipotle och vitlök.
Serveras med örtsaltade pommes frites.
Vegetarian? Vad sägs en välkryddad
Vegetarisk ärtburgare från ”Beyond Meat”

Tryffelrisotto

Lime och kokoskaka

115.-

Serveras med en frisk sorbet på passionsfrukt, vit
chokladsås, och färsk ananas och mango sorbet.

Små Chokladpraliner

75.-

2 olika, en ljus med smak av cointreau och en
mörk med smak av kaffe.

255.-

Serveras med svart sommartryffel, citroninlagd
blomkål, färskriven parmesan, färsk svamp,
broccolini och saltbakad mandel.

Smörstekt Havsaborre
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Glasspinne

39.-

Krämig glasspinne med vanilj, choklad och kola.

285.-

Serveras med en krämig hollandaisesås smaksatt
med pepparrot, räkor, bakad rödbeta, broccolini
och färskpotatis.

Grillad Pluma

255.-

Denna möra fina bit av svensk rapsgris grillas och
serveras med Patatas Bravas, kompott på färska
tomater och lök, rödvinssås och padrones med
havssalt.

Vad händer på Badhytten?
Den senaste informationen hittar
du på vår hemsida
www.badhytten.com

