
185:- 

175:- 

189:-

155:- 

195:-

Rörö röra på surdegsbröd 
Med bl.a. räkor, kräftstjärtar och 
pepparrot i en härlig röra. 

Fish & Chips
Friterad fisk. pommes med 
parmesan, tartarsås, citron. Serveras 
när Wilmas är öppet

Havets Wallenbergare 
Syrlig fänkålssallad, skirat smör och 
potatis Våra populära Wallenbergare 
smaksatta med vitt vin och 
cayennepeppar.  

Husets Bowl 
Sallad, champinjoner, rödkål, mango, 
m.m. Välj om du vill ha räkor eller 
kyckling.  

Biff Rydberg 
Klassisk husmanskost med kött,
potatis, lök & senapskräm.  

75:- 

75:- 

Pannkakor 

Två stycken med sylt & grädde  

Chicken Nuggets 

Med pommes 

Meny dagtid
11.30 – 14.00

Meny kvällstid
18.00 – 22.00

Barnmeny

Barn kan även få 1/2 portion av övriga rätter till halva priset.

165:- 

155:- 

175:- 

Förrätter

245:- 

289:- 

Kvällens köttbit 295:- 
Sparris, chimichurri, vitlökssmör,
parmesanslungad potatis, rödvinsås.  

Huvudrätter

88:an på burk 110:- 

En klassisk pinnglass, gjord och serverad på vårt sätt.  

Oreo tryffelkaka 110:- 

Lakritsgelato från Röröboa, lakrits, gräddfil, chokladkräm. 

Smörstekta rabarber 95:- 

Kardemumma, vaniljglass, krossade mandelbiskvier.  

Desserter

Fråga gärna personalen om innehållet i maten om du har några allergier :) Vi reserverar oss för slutsålda varor samt ev ändringar i menyn.

Jerk Chicken 
Het chili- & paprikasås, klyftpotatis, coleslaw. 

Dagens fångst 
Smör- & gräddsås med stenbitsrom, 
morotspurré, kokt potatis, dill. 

Kokta musslor 
Vitvin, grädde, kokosmjöl, chili, citrongräs, lök. 

Rörö röra på danskt rågbröd 
Vår egen räkröra serverad på danskt rågbröd. 

Löjromstoast 

Gräslök, rostat bröd, rödlök, hängd gräddfil. 



Dryckesmeny

Saumur Elégance
Chenin, Frankrike

Välbalanserad livligt, fräsch härlig smak av vita frukter 
med en hint av blommor.

Simonsig
Chardonnay, Sydafrika 2019

Fruktig smak och doft med fatkaraktär, inslag av gröna
äpplen, ananas, päron, vanilj och citrus.

Vitt vin

Vi reserverar oss för slutsålda varor samt ev ändringar i menyn.

Englamust original 35:- 
En ofiltrerad äppelmust med fruktkött

Gone Fishing eller Gone Surfing 35:- 
Lätt kolsyrad äppelmust

Coca Cola, Sprite, Fanta, Ramlösa, Kaffe, Te 30:- 

Läsk, must & vatten

Carlsberg Non Alcoholic 33 cl  40:- 

Carlsberg Export 33 cl  60:- 

Eriksberg 50 cl  70:- 

Västkustskt IPA 33 cl 6,5% 70:- 

Västkustskt APA 33 cl 5,5% 70:- 

Västkustskt Lager 33 cl 4,8% 70:- 

Öckerö moderna Lager 33 cl 5,6% 70:- 

Västkustskt Stout 33 cl 5,6% 70:- 

Västkustskt IPA 33 cl 2,2% 35:- 

Från vårt lokal bryggeri kan vi erbjuda följande
sorter med reservation för slutsålt:

Pris per glas: 95:- Pris per flaska: 440:-

Saumur Puy Notre Dame Origine
Cabernet Franc, Frankrike

Detta fylliga vin har silkeslena tanniner som domineras
av aromer av röda och svarta frukter, lätt stuvade, 
med en vacker uthållighet i munnen, karakteristisk för 
viner för lagring.

Callia Alta Syrah Malbec
Syray Malbec, Argentina

Ett aromatiskt vin med rubinröd färg och elegant struktur.
Fruktig doft av röda vinbär med ett stänk av körsbär. 
I smaken finns toner av röda vinbär, plommon, fikon och ek.
Ett fylligt vin med mjuka tanniner och balanserad syra.
Lång eftersmak.

Öl

Rött vin

Pris per glas: 95:- Pris per flaska: 440:-




