
 
FÖRRÄTTER  

Tomat & Burrata  
155:- 

Marinerade tomater, rödlöks 
kompott, olivolja, basilika, krasse 

Kalix Löjrom 
245:- 30g / 395:-  60g 

Briochebröd från vårt bageri med 
klassiska tillbehör 

Toast skagen  
Liten 175:- / Stor 265:- 

Briochebröd från vårt bageri
toppad med amerikansk löjrom

Kantarelltoast                           
175:- 

Grillat levainbröd, gräddstuvade 
kantareller, schalottenlök, timjan, 

lagrad svecia, gräslök  

Råbiff  
Halv 155:- Hel 255:- 

Hackat nötkött, picklade 
Kantareller, lingon, 

jordärtskockschips, timjan och 
enbärsmajonnäs, krasse. 

Ost & charkbricka 
180:- 

Ost, charkuterier, picklade grönsaker, 
marmelad och knäckebröd.  

Vitlöksbröd 
50:-  

SALLADER 

Caesarsallad  
Romansallad, klassisk 

caesardressing, krutonger, tomat, 
rödlök och grana padano. 

Med handskalade räkor: 195:- 
 Med kyckling/bacon: 185:-  
Med Skottorps grillost: 190:-  

  

Boeuf  bourguignon  
255:- 

Långbakat högrev, bakad steklök, 
svartrökt sidfläsk, grönkål, svamp, 

rödvinssås, potatispuré.  

Risotto  
230:- 

Broccoli, brytbönor, citron, spenat, 
rostade valnötter, kallpressad 

rapsolja, parmesan 

Morot & Pumpa  
235:- 

Sesamrostad morot, bakad pumpa, 
morot & pumpapuré, pickad pumpa, 
broccoli, stekt svamp, chili, havtorns 

vinigrette,  

Bouthouse Räksmörgås 
180:- 

Hembakat levainbröd,  
ägg, majonnäs, citron & dill 

PIZZOR

Flatbread (3 - 4 p) 
355:- 

Tomatsås, creme fresh, mozzarella, 
basilika, vitlök, champinjoner, 

orgeano & rödlök 

Classic  
120:- 

Mozzarella, prosciutto, 
olivolja & ruccola

Veggi 
130:- 

Mozzarella, champinjoner, 
grillad paprika, färska tomater, 

kronärtkocka
olivolja & ruccola

Salami  
140:- 

Mozzarella, salami, prosciutto, grillad 
paprika, purjolök, olivolja & 

ruccola 

Vänd för barn meny

VARMRÄTTER

Boathouseburger 
190:- 

(Medium ALT. well done) 
200g ostburgare, karamelliserad 
lök, Grillad lökmajonnäs, picklad 
gurka, tomat, sallad. Serveras med 

pommes frites.  

Skottorps Burgare 
(Vego) 
190:- 

Grillost från Skottorps Slott, 
picklad rödlök, tryffelmajonnäs, 

tomat, sallad. Serveras med 
pommes frites.  

Varmrökt Lax 
235:- 

Kokt potatis, romsås & örtsallad. 

Halstrad Långarygg  
280:- 

Grillad Broccoli, krondillspicklad 
gurka, gräslök, kokt potatis, 

musselsås 

Fisk & skaldjursgryta 
290:- 

Kvällens fångst av fisk och 
skaldjur, kokt potatis, fänkål, 
morot, purjolök, dill och aioli. 

DESSERT 

Klassisk Cream bruleé 100:- 

Äpple & kanel 100:- 
Äppelkompott, färsostkräm, mandel 

och havresmulor.  

Ost bricka 130:- 
3 x ostar, marmelad & bröd 

Hantverks praliner 45:- 
fråga efter dagens smaker  


