
 
 
 
 
Välkommen! 
 

På Skärets Krog älskar vi mat och dryck! Vår ambition är att ni ska få en 
smakupplevelse ni sent ska glömma. Vi har därför komponerat en meny som 
vi är stolta över! För att er upplevelse ska bli så varierad som möjligt har vi 
valt att servera mellanrätter, som är uppdelade i kalla, varma och söta rätter. 
Vi rekommenderar att ni tar tre till fyra stycken per person för att känna er 
nöjda. Skulle ni vilja prova fler rätter så har vi satt ihop två olika noggrant 
utvalda menyer med 5 och 7 serveringar, där vi serverar det bästa huset bju-
der. Vill ni endast ha en varmrätt så kan vi dubbla portionsstorleken om så 
önskas. Luta er bara tillbaka och njut!

Maten är vällagad, god och anpassad efter våra årstider. Vår filosofi kring 
maten är att kunna erbjuda det bästa som finns ur havet, grönsakslandet och 
från gården. Därför väljer vi råvaror från Sotenäs i mesta möjliga mån. Vi 
samarbetar med bland annat Klevs Gård i Bovallstrand och Smögens Fisk-
auktion.

För att ytterligare framhäva smakerna har vi tagit fram ett vinpaket anpassat 
efter menyerna som du kan välja till. Vi på Skärets Krog samarbetar också 
med Thoreau, ett system som filtrerar och kyler vatten. På så sätt värnar vi 
om miljön samtidigt som vi njuter av iskallt, filtrerat vatten.
 
Tveka inte att fråga oss ifall ni har några funderingar eller allergier.

Återigen, välkomna till Skärets Krog!

 

 
Thomas, Oscar, Filip, Alma & Jack med personal.



Kalla rätter 
Havskräfta ”Årets Kock 2015”      195 kr 
Krispig jordärtskocka, emulsion på ingefära, äpple & dill
Pilgrimsmussla         195 kr 
Vattenkrasse, marinerad gurka, bovete & yuzu

Varma rätter 
”Ängamat”          155 kr 
Crème på libbsticka & dragon, smörsås smaksatt med raps
Sotad kummel         195 kr 
Spritärtor, krondillsemulsion, vitvinssås & silverlök
Smögenräkor          185 kr 
Grillad majs, rostad rotselleribuljong & räkskum  
Ryggbiff          235 kr 
Stuvade sensommarkantareller, broccoli, algchips & oxsvanssky                               

Ost/Dessert 
Wrångebäcksost         85 kr 
Äppelkompott & Hållölimpa
Sticky toffee pudding        145 kr 
Lagerbladsglass, spritade körsbär & saltkolasås
Varma blåbär          135 kr 
Citroncurd, färskostglass, blåbärskaka & mandlar



Fördrinkar         149 kr       
Clover Club    Vodka, hallon, citron, hallonskum
Grown-up Appletini Bourbon, calvados, äpple, äppleskum
Goldfashion   Bourbon, Mackmyra, apelsin, bitters
Dry Martini   Beefeater gin, Noilly Prat
Negroni   Campari, Beefeater gin, Carpano Classico

 

Lilla avsmakningsmenyn     695 kr        
Pilgrimsmussla         
Vattenkrasse, marinerad gurka, bovete & yuzu
Smögenräkor           
Grillad majs, rostad rotselleribuljong & räkskum  
Sotad kummel         
Spritärtor, krondillsemulsion, vitvinssås & silverlök
Ryggbiff          
Stuvade sensommarkantareller, broccoli, algchips & oxsvanssky       
Varma blåbär          
Citroncurd, färskostglass, blåbärskaka & mandlar    
  
Gäller endast hela sällskapet.

Vinpaket           595 kr
 

 
Är du allergisk eller har frågor om innehållet i maten? Fråga oss så hjälper vi dig!



Stora avsmakningsmenyn     895 kr        

Havskräfta ”Årets Kock 2015”      
Krispig jordärtskocka, emulsion på ingefära, äpple & dill 
Pilgrimsmussla         
Vattenkrasse, marinerad gurka, bovete & yuzu
Smögenräkor           
Grillad majs, rostad rotselleribuljong & räkskum  
”Ängamat”          
Crème på libbsticka & dragon, smörsås smaksatt med raps
Sotad kummel         
Spritärtor, krondillsemulsion, vitvinssås & silverlök
Ryggbiff          
Stuvade sensommarkantareller, broccoli, algchips & oxsvanssky       
Sticky toffee pudding        
Lagerbladsglass, spritade körsbär & saltkolasås

Gäller endast hela sällskapet.

Vinpaket           795 kr

Är du allergisk eller har frågor om innehållet i maten? Fråga oss så hjälper vi dig!


