
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 två menyer som 

vi är väldigt stolta över! En med 4 och en med 6 serveringar med det bästa huset 

bjuder. 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 Fiskauktion.  

För att ytterligare framhäva smakerna har vi tagit fram vinpaket anpassade 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 ni njuter av iskallt, 

filtrerat vatten.  

Tveka inte att fråga oss ifall ni har några funderingar eller allergier. 

Återigen, välkomna till Skärets Krog!  

 

Thomas, Niklas, Liam & Alma med personal. 
 
 
 

 



Lilla menyn 
595 kr  

 
Ostron från Havstenssund 
Gurka, ingefära, rädisa & raps 

 

Tartar på oxe 

Forellrom, valnöt & vit soya 
 
Hälleflundra från Stavanger 

Blåmusslor xo & kol grillad vårlök 

 

Rabarber från Halland 

Kardemumma glass, jordgubbar & oxalis 

 

Gäller endast hela sällskapet 
Vinpaket 495 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid eventuella allergier eller matavvikelser, vänligen meddela er servis 
 



Stora menyn 
895 kr   

 
Ostron från Havstenssund 
Gurka, ingefära, rädisa & raps 
 

Tartar på oxe 

Forellrom, valnöt & vit soya 

 
Havskräfta från Smögen 

Gröna ärtor, sparris & citron 
 
Hälleflundra från Stavanger 

Blåmusslor xo & kol grillad vårlök  

 
Biff från Skövde 
Rostad vit sparris, pepparrot, Piment d’espelette & grillad svamp  
 
Mjölk, honung & toast 

Apelsin, katrinplommon & mjölk sorbet 

 

 

Gäller endast hela sällskapet 
Vinpaket 795 kr 
 

 

 

 

 

 

Vid eventuella allergier eller matavvikelser, vänligen meddela er servis 


