
FÖRÄTT 

 

OSTRON               25:-/ST 

Gigas 

FÄRSKA RÄKOR       Dagspris 

300 gr serveras med bröd & aioli 

OST & CHARKBRICKA         169:-          

Serveras med kex & marmelad 

SALLAD                120:- 

Vad huset & säsongen bjuder på med blandade 

salladsblad, tomat, gurka, paprika & oliver 

BRUSCHETTA BRICKA        179:- 

- Tomat, vitlök & basilikablad 

- Sardeller, tomat, vitlök & oregano 

- Serrano, fikon, myntablad & olivolja 

Serveras med oliver 

 

 

 

 

 



VARMRÄTT 
G= innehåller gluten L= innehåller laktos 

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

Frågor gällande allergener rådfråga personalen  

 

GAMBAS PIL PIL                         189:- 

Frästa jumboräkor med vitlök, chili & bröd (G) 

PIL PIL SPECIAL           189:- 

Frästa jumboräkor & musslor med vitlök, chili & 

bröd(G) 

ÅNGAD FISK                                 229:- 

Serveras med brynt smör, hackad ägg, räkor, haricots 

verts & kokt potatis (Ä) 

MOULES FRITES           199:- 

Ångkokade musslor med gräddig sås, serveras med 

pommes, bröd och aioli (G) 

KOCKENS VEGETARISK RÄTT 179:- 

Mounir har ett sinne för smaker, fråga personalen vad 

som bjuds 

MARTINS FISKSOPPA          192:- 
Currybaserad len soppa toppad med räkor, picklad fänkål  

serveras med bröd (L, G) 

 

 



VARMRÄTT 
 

SKALDJURSKORG      Dagspris 
300 gr kräftor, 200 gr räkor serveras med bröd och aioli 

SKALDJURSPLATÅ      Dagspris 

Färska räkor, färska kräftor, ½ hummer, ostron, musslor 

Serveras med bröd och aioli 

SMASHBURGARE            199:- 
Smashburgaren består av 160 gram kött(2x80), cheddar, 

salladsblad, rödlök, tomat, vitlöksdressing & 
senapsdressing serveras med pommes & dipp (L, G, Ä, S) 

• BACON & BBQ BURGARE 

• CHEESE & JALAPENOBURGARE 

FISH & CHIPS             169:- 
Pankopanerad fisk med dansk remoulad & citron (G, Ä) 

VECKANS SKALDJURSPASTA    198:- 

Krämig skaldjurpasta med färska skaldjur (G,Ä) 

RÄKMACKA             169:- 

Rågbröd, räkor, strimlad rödlök, citron och ägg (G,Ä) 

STEKT HÄLLEFLUNDRAFILÉ      269:- 

Serveras med rödvinssås, potatispuré & friterade 

primörer toppad med räkor 

 



  DESSERT 

 

MARÄNGSWISS               99:- 

 

CITRONPAJ med grädde            129:- 

 

CREME BRULÉ             149:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Br´S  

Lilla Hörnas 

Meny 

Välkomna 

 

 

 



 

 

SNACKS 
 

LANTCHIPS      38:- 
Gräddfil eller Saltade 

 

NÖTMIX       35:- 

 

SALAMI SNACKS      39:- 
Hot Chili eller Salt & Pepper 

 

OLIVER       35:- 


