
 
 
 
 
Välkommen! 
 

Att du som gäst får en så härlig kväll som möjligt är vår största målsättning. 

Som en del i denna har vi valt att servera två menyer, en om tre rätter och en 
om fem. På det sättet får du och ditt sällskap ta del av samma matupplevel-
se, vilket vi hoppas ska leda till spännande diskussioner kring mat, vin och 
kombinationen där emellan.  

För att ytterligare framhäva smakerna har vi tagit fram ett vinpaket anpassat 
efter menyerna som du kan välja till.

Vår filosofi kring maten är att servera det bästa som finns ur havet, grönsaks-
landet och från gården. Därför väljer vi råvaror från Sotenäs i största mån. Vi 
samarbetar med bland annat Klevs gård i Bovallstrand och Smögens Fisk-
auktion. Maten är vällagad, god och anpassad efter våra årstider.

Vi på Skärets Krog samarbetar också med Thoreau, ett system som filtrera 
och kyler vatten. På så sätt sparar vi på miljön samtidigt som vi njuter av 
iskallt, filtrerat vatten.

Tveka inte att fråga oss ifall ni har några funderingar.
 Och återigen, välkomna till Skärets Krog.

 

 
Thomas, Oscar, Filip & Alma med personal.



Fördrinkar         149 kr       
Kantarell    
Aprikos 
Cornhub
Goldfashion   Bourbon, Mackmyra, apelsin, bitters
Dry Martini   Beefeater gin, Noilly Prat
Negroni   Campari, Beefeater gin, Carpano Classico

 

Lilla menyn        995 kr         

Hummersoppa         
Säsongens svampar 
Halv kokt & halv gratinerad hummer         
Sallad, pommes, aioli & citron
Svenska äpplen        
Kanelbullekaka, saltkola & gräddfilssorbet       

  
Gäller endast hela sällskapet.

Vinpaket           595 kr
 

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



Stora menyn        1095 kr         
 
Skaldjurssallad        
Smörstekt brioche, hummervinaigrette & krispiga grönsaker 
Inkokt hummerklo 
Betor, fänkål & smörsås smaksatt med raps från Klevs Gård
Hummersoppa        
Säsongens svampar 
Råstekt hummer       
Dagens fångst från Smögens Fiskauktion, rostad jordärtskocka 
& kycklingsky smaksatt med miso 
Svenska äpplen        
Kanelbullekaka, saltkola & gräddfilssorbet 
       

  
Gäller endast hela sällskapet.

Vinpaket           895 kr

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


