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

 
 
Guacamole Bowl  
För 2-4 personer 
Perfekt att dela med varandra vid bordet  
Serveras med svarta tortillachips 
 
 

Löjromsdipp  
För 2-4 personer 
Perfekt att dela med varandra vid bordet  
Löjrom, creme fraiche, rödlök och gräslökdipp 
som serveras med lättsaltade chips från Bjäre 
 
 

Ölkorv  
Kallrökt kvalitétskorv från Heberleins 
 
 

Salta eller mixade nötter  

Perfekt till drinkar innan maten. 
 
 

Chicharricos  
Spanska krispiga fläsksvålar. 
 
 

Marinerade Oliver  
Med örter och vitlök. 
 
 

Chips från Bjäre  
Salta och närodlade chips från Bjärehalvön. 
 

 

 
Charkbräda   
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 med varandra 
vid bordet! 
 
 

Tartar på Rödbeta   
Serveras med fetaostkräm, rostad fetaost, 
hasselnötter, vattenkrasse och frisk citronette 
 
 

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

Löjrom   
40g av fin löjrom, smörstekt surdegstoast, vispad 
syrad grädde, finhackad rödlök, färsk citron och 
svartpeppar 
 
 

Klassisk Räkmacka   
Halv         Hel1/1   
Med 75g / 150g handskalade räkor, god 
majonnäs, ägg, gurka, tomat, dill, sallad och färsk 
citron på en smörstekt tekaka 
 

 
 



Nothing brings   people together like   good food… 

 

I´m on a 

seafood diet. 

When i see food, I eat it! 

 
 
 
 
Moules Frites   
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 
 

Skaldjursplatå  
 
Ett härligt isat fat med räkor, havskräftor, 
krabbklor, vår goda skaldjurssallad, färsk hummer 
och en härlig cevicé på pilgrimsmussla.  
Serveras med surdegsbröd, smör, citron och  
2 såser – Rouille och Badhyttens cocktailsås 
 

Rödingfilé   
Lätt sockersaltad rödingfilé med en härlig kall 
örtsås, ljummen somrig sallad på gurka, kålrabbi, 
rädisa, sockerärtor, körsbärstomat och spenat. 
Serveras med färskpotatis och forellrom. 
 

Tryffelrisotto   
Serveras med svart sommartryffel, citron inlagd 
blomkål, färskriven parmesan, färsk svamp, 
broccolini och saltbakad mandel 
 

Oxfilé   
Grillad mittbit från filén med vår härliga 
chilibearnaisesås, sotad lök, sauterad 
kronärtskocka och en salsa på soltorkad tomat 
och oliver.  
Serveras med örtsaltade pommes frites. 
Från frigående och gräsbetande djur 
 

 
 
 

 
Strandburgare No 22		
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  
Beyondmeat burgare? 
 

Poké Bowl   
Ljummet ris med mango, picklad rödlök, 
sojabönor, kimchisallad, marinerad tångsallad, 
ingefära, sojamarinerat ägg, rostade sesamfrön, 
picklad svamp, koriander och majonnäs smaksatt 
med sriracha 
Välj mellan friterad kryddig tofu eller asiatiskt 
marinerad lax  
 

Asiatisk biffsallad   
Stor härlig sallad med oxfilé, risnudlar, 
salladsblad, mango, chili, vårlök, sesamfrön, 
sojabönor, böngroddar, gurka, morötter, rostade 
jordnötter, koriander, picklad rödlök och en 
smakrik thailändsk sås 
 

Caesarsallad  
På badhyttens vis med krispig romansallad, 
parmesan, rödlök, rostade brödkrutonger och 
vår goda caesardressing 
Välj: 
- med marinerade belugalinser, tomat och oliver  
 
- med kycklingfilé och bacon    

 
 
 
 
 
 
 
 



Vad händer på Badhytten? 
Den senaste informationen hittar 

du på vår hemsida 
www.badhytten.com 

 

 

Söt  Avslutning… 
 

Lime och kokoskaka  
Serveras med en frisk sorbet på passionfrukt, vit 
chokladsås och färsk ananas och mango. 
 

Brownie  
Härlig ljummen brownie på mörk choklad 
serveras med amaretto inkokta körsbär, 
yoghurtgrädde och frasiga smulor av mandelkaka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Små Chokladpraliner  
2 olika, 1 ljus med smak av cointreau och 1 mörk 
med smak av kaffe 
 

Glasspinne  
Krämig glasspinne med vanilj, choklad och kola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


