
Svarte Rudolf

À la Carte

Förrätter och sallader

1. Svartes vitlökssniglar (L,G*) 10,40
Rostat  bacon och båtens bröd

2. Skärgårdens Toast Skagen (L) 12,90
Gravad lax, smetanamousse och regnbågslaxens rom på skärgårdsbröd

3. Fruktig kycklingsallad med ost (VL,G*)   10,70/16,70
Grillad kyckling (FIN), getost, färsk sallad, Svartes  vinaigrette,
tomat, frukt och båtens bröd

4. Jätteräksallad (L,G*)    10,90/16,90
Grillad jätteräkspett, färska sallad, Svartes  vinaigrette,
tomat, gurka, marinerad rödlök och båtens bröd

5. Caesar-sallad    10,70/16,70
Grillad kyckling (FIN) eller rökt lax, krispig Romaine sallad,
Caesar-dressing, Parmesanost och krutonger

6. Båtens vitlöksbröd 5,90
Rostat båtens bröd och pesto



Huvudrätter

7. Grillad lax (L,G) 24,50
Örtpotatismos, säsongens grönsaker och vittvinssås

8. Säsongens fisk och risotto (L,G) 25,90
Smörstekt fisk och fyllig vittvinsrisotto

9. Stekt strömming (L) 15,90
Örtpotatismos,smetana mousse och rotfruktschips

10. Getostskyckling (VL,G) 21,50
Grillad kyckling  (FIN) och getost, säsongens grönsaker och rödvinssås

11. Oxbiff Cafe de Paris (L,G) 29,80
Oxfile 175g (BRA), båtens potatis, säsongens grönsaker och Cafe de Paris-sås

12. Pepparbiff (L,G) 29,80
Oxfile  175g (BRA), krämig rosépepparsås, båtens potatis och säsongens 
grönsaker

13. Kantarell-tryffelrisotto (L,G) 17,50
Fyllig kantarellrisotto smaksatt med tryffelolja och Parmesanost

14. Skepparens bröd (L,G*) 18,50
Grillad fläskschnitzel på rostat bröd (GER) och kantarellsås, 
serveras med Caesar-sallad

15. Skepparens kycklingsbröd (VL,G*) 18,50
Grillad kycklings bröstfilé på rostat bröd (FIN), grillad getost
och vittvinssås, serveras med  Caesar-sallad

16. Båtens burger  (L,G*) 18,90
Grillad köttfärsbiff 175g (BRA), Cheddarost, båtens gurkmajonnäs, 
krispig sallad, tomat, saltgurka och  marinerad rödlök och
lantlig stil pommes frites



17. Båtens kycklingsburger (L,G*) 18,90
Grillad båtens kycklingsbröst (FIN), Cheddarost
båtens gurkmajonnäs, krispig sallad, tomat, saltgurka och marinerad rödlök ,
samt lantlig stil pommes  frites

18. Dagens grönsaksburger (L,G*) 17,50
mera info: fråga servitören

19. Röklaxpasta (L) 17,50
Pennepasta i krämig röklaxsås och Parmesanost

20. Kycklingspasta med tomat (L) 17,50
Krämig kycklingspasta smaksatt med Trapanese-pesto

21. Dagens grönsakspasta (L) 16,50
Smaklig pasta av säsongens grönsaker,
mera info: fråga servitören

För barn

22. Stekt lax (L,G) 9,50
Potatismos, gurkmajonnäs och  sallad

23. Köttbullar (L,G) 9,50
Svartes köttbullar (FIN), lantlig stil pommes frites, gurkmajonnäs och sallad

24. Lövbiff (L,G) 10,50
Grillad ryggbiff  (BRA), lantlig stil pommes frites, gurkmajonnäs och sallad,



Desserter

25. Svartes chokladkaka(VL) 8,90
Läcker chokladkaka, jordgubbsdressing, färska bär och
rostat vitchoklad med vaniljglass

26. Svartvinbär-vitchoklad panna cotta (L,G) 8,90
Krämig panna cotta, svartvinbärsmelba samt rostat vitchoklad

27. Lime-ostkaka(L) 9,50
Frisk apelsindressing och färska bär

28. Svartes glassportion  (L*,G) 7,90
Glass eller sorbet portion enligt din välja med jordgubbs-, choklad- eller 
koladressing

L =laktosfri, G = glutenfri, G* = även  glutenfri alternativ, L* = även laktosfri alternativ



Svarte Rudolf

Klassiker

Stekt strömming (L) 15,90
Örtpotatismos, smetanamousse och rotfruktschips

Wienerschnitzel (L) 17,50
Panerad fläskschnitzel  175g (GER), örtpotatismos och säsongens grönsaker

Aurabiff (L,G) 29,80
Oxfile 175g (BRA), båtens potatis, säsongens grönsaker och krämig Aura-ädelostsås

Grillbiff (L,G) 24,50
Ryggbiff  175g (BRA), lantlig stil pommes frites, säsongens grönsaker och örtsmör

L =laktosfri , G = glutenfri, G* = även glutenfri alternativ


