MENY Oyster Bar
Ostron
Färska Ostron olika sorter, se dagens fångst!

fr. 29 kr/st

Oyster Bar Rockefeller gratinerade ostron (6st)

198 kr

Oyster Bar Bubblande Ostron löjrom & champagne (6st)

220 kr

Oyster Bar Ostron Shots löjrom & vodka (6st)

220 kr

Plateaux
Ostronplateau Oyster Bar Introduction

(inklusive guidning)

99 kr

3st utvalda ostron för nybörjare som serveras med Oyster Bars egen sås, citron & bröd
Ostronplateau Oyster Bar Premium

260 kr

8st olika utvalda ostron som serveras med Oyster Bars egen sås, citron & bröd
Ostronplateau Oyster Bar Royal

375 kr

12st utvalda ostron som serveras med Oyster Bars egen sås, citron & bröd
Skaldjursplateau Oyster Bar Bronze 3 ostron, 1 näve färska räkor, 1 näve rökta räkor,

349 kr

1/2 krabba. Serveras med grillat bröd & 4 olika såser.
Skaldjursplateau Oyster Bar Silver 1/2 Hummer, 4 ostron, 1 havskräfta,

649 kr

1 näve färska räkor, 1 näve rökta räkor, 1/2 krabba, 1 Skagenkrustad & 1 löjromskrustad
Serveras med grillat bröd & 5 olika såser.
Skaldjursplateau Oyster Bar Gold 1/2 Hummer, 5 ostron, 2 havskräftor,

895 kr

1 näve färska räkor, 1 näve rökta räkor, 1/2 krabba, 2 Skagenkrustader, 2 löjromskrustader
samt 1 halstrad pilgrimsmussla. Serveras med grillat bröd & 5 olika såser.

Mera Skaldjur….
Färska räkor 150g - serveras med grillat bröd, hemgjord aioli

149 kr

Rökta räkor 150g - serveras med grillat bröd & hemgjord chiliaioli

129 kr

1/2 krabba - serveras med grillat bröd & hemgjord gravlaxsås

139 kr

Hel krabba - serveras med grillat bröd & hemgjord gravlaxsås

249 kr

1/2 hummer - serveras med grillat bröd hemgjord Rhode Island

249 kr

Hel hummer - serveras med grillat bröd & hemgjord Rhode Island

439 kr

1/2 vitlöksgratinerad hummer - serveras med grillat bröd & hemgjord aioli

249 kr

Havskräftor 300g - serveras med grillat bröd, hemgjord aioli

279 kr

Tillbehör
Avocadosallad med cocktailtomater och gurka

55 kr

French Frites
Grillat surdegsbröd (4 skivor)

45 kr
30 kr

Aptitretare
Crostini med skagenröra på handskalade räkor och gräslökstopping

30 kr

Löjromskrustad med rödlök på toppen och citronkräm i botten

35 kr

Förrätter
2st halstrade Pilgrimsmusslor med vitlök på en bädd av Parmesan ost, finhackad bacon och ruccola

135 kr

Räksallad m. handskalade räkor, avocado, cocktailtomater, gurka, rödlök och blancherad sparris

149 kr

Serveras med grillat surdegsbröd, citron, pocherat ägg och Oyster Bar Lobster Sauce
Moules Frites - serveras med Pommes Frites, surdegsbröd, citronaioli, tomat & färska örter

135 kr

Hummersoppa à la Oyster Bar med hummerkött, örttopping & rökt hummerolja

149 kr

samt en varm liten Västerbottentoast
Toast Skagen med handskalade räkor, pepparrot & dill, serveras med grillat surdegsbröd,

169 kr

rödlök, gräslök och löjrom
Löjromstoast serveras med grillat surdegsbröd och löjrom (50gr) samt rödlök & citronkräm

225 kr

Huvudrätter
Halstrade Pilgrimsmusslor (4st) med vitlök på en bädd av Parmesan finhackad bacon och ruccola

225 kr

Serveras med grillat surdegsbröd och aioli
Stor Moules Frites - serveras med Pommes Frites, surdegsbröd, citronaioli, tomat & färska örter

198 kr

En stor Hummersoppa à la Oyster Bar med hummerkött, örttopping & rökt hummerolja

198 kr

samt en varm liten Västerbottentoast
En stor Toast Skagen med handskalade räkor, pepparrot & dill, serveras med

225 kr

grillat surdegsbröd, rödlök, gräslök och löjrom
Stor Räksallad handskalade räkor, avocado, cocktailtomater, gurka, rödlök och blancherad sparris

225 kr

Serveras med grillat surdegsbröd, citron, pocherat ägg och Oyster Bar Lobster Sauce
Löjromstoast serveras med grillat surdegsbröd och löjrom (100gr) samt rödlök & citronkräm

325 kr

Provencalisk Fisk & skaldjursgryta

225 kr

Bouillabaisse à la Oyster Bar - Provencalisk skaldjursgryta

295 kr

Grillad Oxfilé med French Frites, sallad och vitlöks- och persiljesmör (bör förbeställas)

295 kr

Desserter
Crème Brûlée à la Oyster Bar

98 kr

Vanilj & youghurt Pannacotta med säsongens frukter och bär

98 kr

Chokladterrine med hallonpuré och färska hallon fyllda med vaniljkräm

115 kr

