
SNACKS 

NÖTMIX                                     35:- 

Pistage, marconamandlar, cashewnötter & jordnötter 

CHILINÖTTER                          35:- 

 

OLIVER                                      25:- 

 

CHIPS                                         25:- 

Lättsaltade 

FRITERAD GETOST                  59:- 

Tre getostbollar med salsa verde 

 

FÖRRÄTT 
G= innehåller gluten L= innehåller laktos 

Ä= innehåller ägg S= innehåller senap N= innehåller nötter 

Frågor gällande allergener rådfråga personalen 

 

FÄRSKA SMÖGENRÄKOR 200 gr       Dagspris 

Serveras med aioli & bröd (G, Ä) 

 

FRITERADE KRÄFTSTJÄRTAR               119:- 

                Pankopanerade kräftor serveras med ponzumajonnäs & vietnamesisk dipp (G, Ä) 

 

LILLA HÖRNANS KRÄFTSROLL              119:-       

Rostat brioche-korvbröd med het kräftröra, picklad fänkål & friterad  

schalottenlök (G, Ä, L) 

 

OSTRON – GIGAS                               25:-/st 

Välj mellan schalottenlökvinegrette, tabasco eller citron 

 

 

 

 



VARMRÄTTER 

STEKT HÄLLEFLUNDRA                         249:- 

Rotselleripure, syrliga grönsaker med brynt smör & yuzu, grillad citron,  

citronbakad spetskål toppad med örtolja (L) 

 

LÅNGBAKAD FLÄSKSIDA                       239:- 

Rostad kålkräm, smörstekt kål, rödvinssås & friterad grönkål (L) 

 

CITRONBAKAD SPETSKÅL                     209:- 

Kålkräm, salsa verde, linser, smörstekt kål, grillad citron, friterad grönkål  

& syrligt äpple (L) 

 

DAGENS RÄTT 12.00-15.00                     149:- 

Släng ett öga på skylten i baren eller fråga personalen vilken smarrig  

rätt kockarna fixat 

 

LILLA HÖRNANS FISKBURGARE           189:- 

       Vår egengjorda fiskburgare med picklad silverlök, salladsblad samt limeaioli.  

Serveras med pommes & dipp (G, Ä) 

 

SMASHBURGARE                                189:- 

Smashburgaren består av 160 gram kött(2x80), cheddar, salladsblad,  

picklad silverlök, friterad schalottenlök, vitlöksdressing & senapsdressing  

serveras med pommes & dipp (L, G, Ä, S) 

 

FISH & CHIPS                                         169:- 

Pankopanerad fisk med dansk remoulad & citron (G, Ä) 

 

MOULES FRITES                                     199:- 

Vitt vin, grädde, fänkål, chili, vitlök, schalottenlök & persilja  

serveras med pommes, bröd & aioli (G, Ä) 

 

SKALDJURSKORG                               Dagspris 

          300 gr havskräfta & 200 gr Smögenräkor serveras med bröd & aioli (G, Ä) 

 

MARTINS FISKSOPPA                            185:- 

Currybaserad len soppa toppad med räkor, picklad fänkål & dillolja & bröd (L, G) 

 

BrS RÄKMACKA                                        149:- 

Rågbröd, krispig sallad, handskalade räkor, ägg, majonnäs,  

picklad rödlök (G, Ä) 

 

LILLA HÖRNANS LYXRÄKMACKA             219:- 

Rågbröd, krispig sallad, handskalade räkor, majonnäs, ägg, picklad fänkål,  

syrligt äpple & dillmajonnäs (G,Ä) 



DESSERTER 

 

KEY LIME PIE                                          99:- 

Italiensk maräng med smak av fläder (G, L, Ä) 

 

PASSIONSFRUKT-TIRAMISU                  89:- 

Savoiardikex dränkta i passionsfruktsås, mascarponekräm med  

passionscurd (G, L, Ä) 

 

 

 

 

TILL BARNEN 

 
SMASHBURGARE                                       99:- 

Smashburgaren innehåller 80 g kött, ost, ketchup serveras  

med pommes & ketchup (L, G) 

 

FISH & CHIPS                                          99:- 

Pankopanerad fisk, dansk remuladsås & pommes (G, Ä) 

 

Självklart fixar vi även barnstorlek på övriga rätter till ett reducerat pris för barn upp 

till 12 år! 

 

VANILJGLASS                                          49:- 

Serveras med bär & chokladsås (L, Ä) 

Finns även laktosfri vanliljglass 

 

VANILJGLASS TILL VUXNA BARN           79:- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


