
A la carte 
Meny

Pre dinner 
Glas Champagne  135
Glas Freixenet Carta Nevada 85
Dry Martini 108
Mojito 118
Kir royal 145

Chef´s recommendation
 495

Toast Maritimus / Toast Maritimus
Surdegsbröd, krabba, räka, kräfta, sparris, basilika, 
parmesan och chili
Sourdough bread, crabs, shrimps, langoutine, 
asparagus, basil, parmesan and chilli

Flankstek / Flank Steak 
med kantarellsås, pommes chateu och aprikos
glacerad palsternacka
with chanterelle sauce, pommes chateu and apricot 
glazed parsnips

Fläderparfait / Elderflower parfait  
med körsbärssirap och vaniljflarn
with cherry syrup and crispy vanilla biscuit

Sommelier’s recommendation
A glass of each wine 365

Luigi Righetti, Soave, Veneto

Wakefield Shiraz

Chateau de juge

Aug/Sep 2014



Förrätter / Starters
Hjortcarpaccio  / Deer Carpaccio  149
Syltad svamp, tranbär, västerbottenost, pinjekärnor
Pickled mushrooms, cranberries, “Västerbotten” 
cheese and pine nuts 

Toast Maritimus / Toast Maritimus  155
Surdegsbröd, krabba, räka, kräfta, sparris, basilika, 
parmesan och chili
Sourdough bread, crabs, shrimps, lobster, asparagus, 
basil, parmesan and chilli 

Blåmusselsoppa / Mussel   129/199
Klassiskt soppa med vitt vin, grädde, persilja, vitlök
Traditional mussel soup with white wine, cream, 
parsley, garlic

Husets Fiskpaté / Homemade Fish Paté  135
Serveras med örtsallad & kall räksås
Served with herb salad & cold shrimp sauce

Rökt Torskloin / Smoked cod loin   119
Rödbetor, kapris, örtolja & skottsallad
Serves withBeets, capers, herb oil & sprout salad  

Skaldjur / Shellfish

Skaldjursplateau (Tisdag – Lördag) /  
Shellfish Plate (Tuesday – Saturday)  DAGSPRiS
3 havskräftor , 125 g räkor, 6 st blåmusslor,
Västerbottensost, aioli, rostat bröd
3 lobsters, 125 g shrimp, 6 mussels,
Västerbottens cheese, aioli & toast

Ostron / Oyster  35
Schalottenlöksvinägrett & citron
Shallot vinegar & lemon

Vegetariskt / Vegetarian

Kikärtsbiffar / Chickpeas steaks  175
Serveras med rödkål. Äpple, sparris och mandelpo
tatis bakelse
Served with red cabbage, apples, asparagus and 
almond pastry

Tofu / Tofu  175
Med kantarellsås. Pommes chateau och aprikos
glacerad palsternacka
Served with chanterelle sauce, french chateau  
aprikosglacerad and parsnip

Vår historia
Redan 1779 vallfärdade 

badgäster till Strömstad för 
att dricka brunnsvatten och 
kurera sig med salta bad och 

tångbehandlingar.



Huvudrätt / Main course
Dagens Fångst / Today’s Catch  295
Duchesspotatis, havskräfta, hummersås, grön 
sparris
Duchess potatoes, lobster, lobster sauce, green 
asparagus

Timjansbakad Sejrygg / Thyme Baked coley  255
Velouté på Blåmusslor & Jordärtskocka,  
parmesanduschess och sparris
Velouté of Mussels & artichoke and asparagus  
parmesanduschess 

Pärlhöna / Guinea Fowl   275
med portvinssås, rödkål, bacon &  
mandelpotatisbakelse
with port wine sauce, red cabbage, bacon &  
almond tart 

Flankstek / Flank Steak   289
med kantarellsås, pommes chateu och 
aprikosglacerad palsternacka
with chanterelle sauce, pommes chateu and apricot 
glazed parsnips

Oxfilé / Fillet of ox  325     
calvadossås, brynta äpplen, chili & ingefära,  
ankfettsbakad potatis
calvados sauce, browned apples, chilli & ginger with 
duckfat baked potato

Desserter / Dessert

Fläderparfait / Elderflower parfait   109
med körsbärssirap och vaniljflarn
with cherry syrup and crispy vanilla biscuit 

Mörk Chokladbrownie / 
Dark Chocolate Brownie 125
med vispad mjölkchokladcreme och hallon
milk chocolate with whipped cream and raspberries 

Cremé Brulee  / Creme Brulee   119
Med äppelsorbet och rostade hasselnötter
With apple sorbet and toasted hazelnuts 

Glasscoupe / Glass Coupe   99
3 Kulor glass, hallonrippel, marshmallows,  
maränger, rån
3 Balls ice cream, raspberry ripple, marshmallows, 
meringues, robbery 

Kaffegodis / Coffee Candy  89
En liten Brulée, Fruktmarmelad och en bit tryffel
A small Brulée, Fruit Marmalade and a piece of 
truffle

Eget hälsovatten
Vill du bli stark som ett Lejon? 
Fram till 1956 såldes det blåa 

buteljer med naturligt järnhaltigt 
hälsovatten från Lejonkällan i 

Surbrunnssalongen i Strömstad.



Räkans stad
Strömstad har de bästa  

räkorna och Svenska 
Räkakademin! Varje år firas 

Räkans dag i juli.

Champagne / Mousserande
 Glas  Fl.
Moët & Chandon  135 795 
Torr, nyanserad, mycket frisk smak med inslag av rostat bröd,  
äpplen, valnötter och blodgrape.

Piper Heidsieck 895
Torr, mycket frisk, lätt aromatisk, fruktig smak med inslag av 
röda äpplen, bröd, kardemumma och citrus.

Perrier-Jouët Belle Epoque 1850
Elegant och komplex champagne från 6 stycken utvalda Grand Crulägen.
Vinet är gjort på hälften chardonnay och resten Pinot Noir. Lagrad i 5 
år på sin egen jästfällning för att ge extra smak. Karaktär av exotiska 
frukter och äpplen.

Laurent-Perrier Cuvée Rosé 1150
Krispig och frisk med smak av röda bär som jordgubbar, röda vinbär  
och körsbär. Intensiv och fruktig och tack vare dess aromatiska drag 
passar den även till flera av våra rätter på menyn.

Freixenet Carta Nevada Semi Seco 85 395
Halvtorrt mousserande vitt vin. Mild och fruktig smak med inslag av 
mogna äpplen och viss tropisk frukt.

Rotari Cuvée 28   95 445
Torr, fyllig med frisk syra och karaktär av citrus, brödjäst och mineral.

Rotari Rosé 575
Torr med frisk syra och små bubblor. Fruktig smak av röd grape,  
smultron och nötter.

Vita viner / White wine
ITALIEN Glas Fl.
Briccotondo Pinot Grigio  98 390
Torr med fräsch syra, karaktär av gråpäron, citrus och liten örtighet.

Luigi Righetti, Soave, Veneto 103 410
Fruktigt, mjukt och behagligt vin ifrån norditalien.

FRANKRIKE
Les Prince Abbés, Pinot Gris, Alsace  525
Torr med balanserad syra, karaktär av gula äpplen, honung,  
söta päron och mineral.

Yvon Mao Colombard Chardonnay 85 340
Frisk och fräscht vin med citrustoner.

Sancerre Les Cailottes, Sauvignon Blanc, Loire 595
Välbalanserad, elegant Sancerre med typiska inslag av fläder och krusbär.

Petit Chabils 135 540
Fruktigt med delikata citrus toner (citron och grapefrukt).  
Finstämda mineraltoner och en liten jästton.

Chablis, Jean Pierre Grossot 160 639
Torr och krispig med hög frisk syra och fullpackad med  
svartvinbärsblad, citrus och mineraler.

Chablis 1:er Cru Vaucoupin, Jean Pierre Grossot 755
Torr, mycket frisk och elegant med krämiga toner och smak av päron  
och mogna äpplen. Lång eftersmak med tydliga mineraltoner.

Vouvray La Coulée d’Argent, Loire 535
Ett läckert vin gjort på druvan Chenin Blanc, med toner av mogna päron.

TYSKLAND
Just Riesling 120 475
Torr, yppig, intensiv och fruktig med kraftfull mineralkaraktär  
och lång god eftersmak.

ÖSTERRIKE
Von den Terrassen Grüner Veltliner  410
Torr, fräsch och fruktig med typisk grunerpepprighet, gröna äpplen  
och mineraltoner

AUSTRALIEN
Wakefield Chardonnay 115 465
Generös doft av gula äpplen, honung och vanilj.  
Medelkraftig smak med mjuk syra.

SYDAFRIKA
Neethlingshof Sauvignon Blanc 98 390
Ett vin med druvan Sauvignon Blancs typiska karaktär av fläder,  
krusbär och svarta vinbärsblad.

USA
R. Collection Chardonnay  610
Mycket fruktig med inslag av torkade aprikoser, grapefrukt, citrus  
och en välbalanserad ekfatston.



Röda viner / Red wine
ITALIEN Glas Fl.
Briccotondo Barbera 98 390
Torr med frisk syra. Något sträva tanniner men välbalanserade  
av varm, kryddig frukt med smak av moreller, örter och kaffe.

Camplieti Ripasso, Luigi Righetti 135 540
Ett härligt, smakrikt vin med fin fruktighet, och en lång, solmogen 
eftersmak med inslag av ekfat.

Amarone Classico, Lugi Righetti  695
Mycket välbalanserad Amarone med stor fruktighet, välintegrerad 
ekfatskaraktär och lång eftersmak.

FRANKRIKE
Bourgogne Clos de Lupé, Bourgogne  565
En mycket välgjord Bourgogne med typiska toner av körsbär och hallon.

Calvet Reserve Merlot Cabernet, Bordeaux 110 425
Elegant, fruktdriven och packad med svarta vinbär, plommon,  
tobak och örter.

Yvon Mao, Merlot 85 340
Fruktig, mogna bär och rund avslutning.

Terre de Mistral Côte du Rhône 105 415
Medelfyllig med mogna tanniner, smak av röda vinbär,  
lakrits och vitpeppar, lång eftersmak.

Château de Montmal, Fitou  475
Smakrikt, lite kryddigt vin från södra Frankrike,  med fint integrerad 
ekfatskaraktär och lång eftersmak

SPANIEN
Baron de Ley Reserva, Rioja   445
Fyllig, balanserad, utvecklad, fruktig smak med fatkaraktär och inslag av 
kryddor och stall, lång eftersmak.

AUSTRALIEN
Wakefield Shiraz 125 495
Fyllig, tät, balanserad, mjuk smak med karaktär av perfekt mogen  
frukt och rostade toner av fat, kryddor och kaffe, lång eftersmak.

SYDAFRIKA
Allesverloren Tinta Barocca  495
Balanserat, lite kryddigt med finstämd eftersmak.

Stellenzicht Golden Triangle Pinotage 110 425
Pinotage brukar nämnas som sydafrikas ”egen” druvsort, och  
här är ett utmärkt exempel med intensiv fruktighet, rostad 
ekfatskaraktär och lång, lite kryddig eftersmak.

ARGENTINA
Gougenheim Malbec 115 445
Malbec är en druva som ger mustiga, intensiva viner, och det här  
vinet är inget undantag. Smakrikt med lång, balanserad eftersmak.

Decero Cabernet Savignon  495
Generös och elegant med inslag av plommon,  
viol och med mjuka tanniner.

USA
R. Collection Zinfandel 110 425
Generös och fruktig med fin struktur. Inslag av björnbär,  
körsbär och choklad.

7 Deadly Zins 505
En väldigt smakrik Zinfandel med fyllig, fruktig smak,  
mjuk och behaglig i stilen, och en lång, fin eftersmak.

Dessertvin / Dessert wine
  5cl
Château de Juge   55
Ett vin gjort i samma stil som de betydligt dyrare vinerna ifrån 
Sauternes. Fin, läcker, balanserad sötma och långt eftersmak.

La Spinetta Moscato d´Asti Bricco   65
Ung, söt och friskt fruktig smak med tydlig muscatokaraktär av tropisk 
frukt, lichie och citrus. Mjuk, pärlande mousse och behaglig syra i 
avslutningen.

Delitia Recioto   84
Det här är faktiskt den urspungliga sortens vin ifrån Veneto; ett rött,  
sött vin med vissa russintoner.

Allesverloren Fine Old Vintage  97
Njut av denna sydafrikanska variant av portvin!

Havets svarta guld
Skaldjur är som allra bäst på 
hösten. Hummerpremiären i 

september är en ritual för många 
i Strömstad.



De bästa råvarorna
Vi har de bästa råvarorna  

från havets skafferi och förädlar 
närproducerade bohuslänska 

råvaror. 

Whisky
  4cl 6cl
Ballantine’s Blended  96 144
Inslag av honung, apelsinskal och örter.

Lagavulin 16 years Single Malt  198 297
Rökig med mycket tydliga inslag av ekfat, torv, tjära och hav.

Macallan 12 years Single Malt  185 277
Kryddigt välbalanserad med inslag av ek, vanilj och frukt. Lagrad på 
sherryfat.

Laphroaig 10 years Single Malt 141 211
Överraskande söt, med tydliga toner av torvrök och med inslag av salt

Oban 14 years Single Malt  202 304
Eldig och komplex. Torr och rökig med lång eftersmak.

Highland Park 15 Years 216 324
Balanserad, nyanserad smak med fatkaraktär och viss rökighet.

Talisker 10 years Single Malt  180 271
Fylligt rökig med pepprig ton med en lätt eftersmak av sötma och sälta.

The Glenlivet 15 years French oak reserva  167 251
Fylligt rökig med pepprig ton med en lätt eftersmak av sötma och sälta.

The Glenlivet 16 years Nadurra  180 270
Fylligt rökig med pepprig ton med en lätt eftersmak av sötma och sälta.

The Glenlivet Archive 21 years  295 442
Fylligt rökig med pepprig ton med en lätt eftersmak av sötma och sälta.

Bushmills   96 144
Fruktig smak med fatkaraktär, inslag av aprikos, gräs honung,  
citrus och vanilj

Yamasaki Single Malt  194 290
Blommig smak med lätt rökighet och toner av karamell. Älskas eller hatas!

Alkoholfritt / Softdrinks 
 Glas Fl.
Freixenet Legero   69
Torres Natureo Syrah   69 295
Torres Natureo Muscat  69 295

 50cl 40cl
 36 29
Pepsi
Pepsi Max
Zingo                                                    
Seven Up
Soda
Juice
Apelsin/Mango/Äpple/Passion/Tranbär

Ramlösa 33cl  29
Original/Granatäpple/Äpple/Citron                              

Lättöl  29

Carlsberg Non-alcoholic  35

Pellegrino 25cl  29
Apelsin/Citron/Blodapelsin

Cider / Alkoläsk
  33cl
Smirnoff ice  82

Sommersby  65
Påron/Äpple/Björnbär

Boulard Cidre de Normandie  75



Öl / Beer
LJUS LAGER FAT  50cl 40cl
Carlsberg Export  69 59
Ren, fyllig smak med relativt framträdande beska.

Staropramen  79 69
Klart och guldfärgad lageröl med en frisk och fyllig smak
med en bra efterbeska.

Eriksberg Karaktär   75 65
Bärnstensfärgat lageröl med stor maltkropp vars smak utgörs  
av rostat korn, balanserad beska med härligt örtiga och  
blommiga humlearomer.

LJUS LAGER  33cl
Budweiser   65
Fruktig smak med inslag av honung och citrus.

Corona  65
Ren, fruktig och lite blommig doft. Lätt, ren och frisk smak  
med viss sötma.

Carlsberg Export  65
Ren, fyllig smak med relativt framträdande beska.

Carlsberg Hof  59
Ren och frisk smak, medelfyllig med behaglig balanserad beska.

Brooklyn Lager  65
Nyanserad, maltig smak med inslag av apelsinmarmelad,
knäck, örter, aprikos och rågbröd.

Stella Artois    65
Fruktig smak med inslag av honung, citrus och ljust bröd.

LJUS LAGER  50cl
Eriksberg  75
Maltig doft med inslag av ljust bröd, knäck och aprikos.

ALE  33cl
Brooklyn Brown Ale  75
Knäckig doft av farinsocker och välgräddat bröd.

Brooklyn india Pale Ale  89
Fruktig humlearomatisk smak.

ALE  75cl
Jacobsen Saaz Blonde  129
Fruktig humle med viss sötma.

Brooklyn Local 1 220
Nyanserad, mycket fruktig smak med inslag av aprikos, honung,
knäckebröd och mandarin. Jästfällning.

STOUT  33cl
Guinness  65
Fyllig stout med en tydlig rostad smak av kaffe, choklad, tjära
och mörkt bröd.

WIESBEER  50cl
Franziskaner Hefe   99
Brödig smak med inslag av torkade aprikoser, citrus och kryddnejlika. 
Jästfällning. 

WIESBEER  33cl
Hoegaarden  75
Lätt, frisk, fruktig, kryddig smak med liten beska och
inslag av citrus och vete. Jästfällning.

Kronenbourg 1664 Blanc  75
Lätt, frisk, fruktig, kryddig smak med liten beska och
inslag av citrus och vete. Jästfällning.

Nubbe / Bitter / Aquavit
 4cl 6cl
 96 144
Skåne
Op Andersson
Aalborg Jubileum
Lysholms Linje
Hallands Fläder
Bäska Droppar
Herrgårds

Visste ni
Där ni befinner er nu,  

i Kebalbukten, blev den berömda 
badgyttjan hämtad. Rester från 

badbassängerna användes  
som utfyllnad under spahotellet  

samt golfbanan.



Kaffe / Coffee

Ekologiskt Svenskt Bryggkaffe 26

Espresso Enkel/Dubbel  28 34

Latte Macciato  36
Enkel espresso med mjölk 

Espresso Macciato  34
Enkel espresso med mjölkskum

Cappuccino  36
Enkel espresso med ångad mjölk och mjölkskum 

Café Latte 38
Dubbel espresso med ångad mjölk

Kaffedrinkar / Coffeedrinks
  4cl 6cl
irish Coffee 118 177
Farinsocker, Bushmills, kaffe och grädde

Baileys Coffee 108 148
Baileys, kaffe och grädde

Cognac 
  4cl 6cl
Braastad XO 202 304
Fine champagne, lagrad minst 15 år: smakrik, balanserad, 
komplex med fatkaraktär och antydan till sötma.

LeReviseur XO 216 324
Ren och elegant smak med en rondör av ek. Lång och fin eftersmak.

Hennessy VS 123 185
En delikat blandning av träinslag, kryddor, nejlika och kanel.

Hennessy XO 316 474
Mycket smakrik, komplex och eldig cognac med integrerad fatkaraktär. 
Lång, nyanserad eftersmak.

Remy Martin VSOP 141 211
Rätt kraftig och smakrik cognac med fatton och elegant karaktär.

Remy Martin XO 260 390
Smaken är komplex, mjuk och fyllig med mogen fruktighet och  
eldig arom. Mycket len, mjuk smak med toner av persika.

Rémy Martin LOUiS Xiii 1448 2172
En fullständig explosion av aromer, mycket komplex med ljuvlig mognad.

Calvados 
  4cl 6cl
Busnel VSOP 108 162
Busnel Hors d’Age 20 years 140 210

Rom, Armagnac och Brandy
Se separat meny
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