Kallt, gott och uppfriskande!
VIN
Flaska / Glas 18 cl
Bodegans vin
Château Hautes Terres, Bordeaux, rött/vitt ....... 29 /8
Vitt
Cava Vega Medien Brut, glas 12 cl ....................... 38 / 7
Lenotti Colle dei tigli ....................................... 42 /11
Rustenberg Chardonnay .................................... 56
Simonsig, Chenin Blanc ...................................... 45 /12
Rosé
Cava Vega Medien Rosé, glas 12 cl ....................... 38 / 7
Lenotti, Charetto bardolino classico ................ 42/ 11
Rött
Lenotti Rosso Passo ........................................... 42/11
Chianti Borgo Scopeto ....................................... 45 /12
Bodegans Spanjor, Boqueria Monastrell ............ 42/11
Lenotti Le Olle .................................................. 56

ÖL
Fat öl stark, 33 cl / 50 cl ......................................
Fat öl mellan, 33 cl / 50 cl ...................................
Flaska mellanöl, 33 cl .........................................
Flaska starköl, 33 cl ...........................................
Lättöl, Koff .......................................................
Stallhagen mellanöl / starköl 33 cl ....................

6/7
5/6
6,50
7,50
3,30
7/8
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GASTROPUB
BODEGAN
När jag var liten älskade jag att springa på de solvarma
klipporna i Käringsund. Att långsamt vandra efter
bryggan och betrakta alla båtar. På kvällarna fick jag åka
med mormor och morfar ut i den gamla ekan och lägga
nät. För att nästa morgon vara med och ta upp näten med
alla glittrande fiskar. Där fanns abborre, flundra, sik,
ibland torsk och någon lax. Godast var nog strömmingen,
nystekt med ryggbenet kvar och så färsk att den vred sig i
pannan. Bara ett stenkast från Gästhamnen och Bodegan
tillbringade jag och senare också våra barn sina somrar.
Dessa fantastiska somrar i det lilla röda torpet vid havet.
Jag tror mormor ler i sin himmel när hon ser mig vid
spisen på Bodegan. Allt som oftast känner jag henne
knacka mig på axeln, "- lite mer salt....".

MENY

Gastropub Bodegan

Yvonne Sjöström, Krögare

Cider & Longdrink
sommersby cider 33 cl ......................................... 6,50
crowmoore cider 33 cl ........................................ 6,50
longdrink 33 cl ................................................... 6,50
bacardi breezer, 27,5 cl ....................................... 6,50
Övriga drycker
cava, richard juslin 75 cl / 20 cl ........................... 23 /9
alkoholfri öl crisp ljus / mörk ........................... 3,20
mineralvatten 50 cl ............................................ 3,30
läsk ................................................................... 3,50
smakis ................................................................ 2
peders aplagård cider 33 cl ................................. 3,70
grannas äpplejuice ............................................. 3,50

God mat i genuin miljö

Käringsunds Marina
Fiskeläget 44 AX-22270 Eckerö Tel +358 18 38 530
www.bodegan.ax
FB/Gastropubbodegan

Varmt Välkommen!
Käringsunds Gästhamn
Gastropub Bodegan
Krögare: Yvonne Sjöström
Köksmästare: Kirsi Markkula

Tapas!
KÖTT

€ 17

Bodegans Hamburgertallrik ................................

Vår 150 g Högrevsburgare serveras i briochebröd, med husets
egen Hamburgerdressing, chilimarinerat bacon, pepperjackost
och coleslawe

Gott & blandat!

SMÅTT & GOTT

Vad är Tapas? Det finns faktiskt inte något riktigt bra svar på

en tapas innehålla nästan vad som helst - allt från en bit ost,
tomater med lök, oliver på tandpetare eller en skivad het

Pepparstek med husets Pepparsås

€ 32
180 g Hängmörad Ryggbiff ................................ € 28
180 g Oxfilé ........................................................

Serveras på grönsaksbädd med pommes

korv, serverad som en liten rätt -

till en hel rätt.

Våffla .....................................................................

€4

Bägare ...................................................................

€4

Mjukglass Barnportion ............................................

€3

Banana split ...........................................................

€8

Mjukglassdessert med jordgubbar & grädde ........

€9

Övriga efterrätter ..................................................

€8

Tapas serveras dagligen på barer och caféer i hela Spanien
- även om alla barer och caféer har sitt eget uttryck.
Här på Bodegan erbjuder vi vår egen tolkning av Tapas.
Vi tycker att detta är ett så trevligt sätt att äta och umgås.
Ät den hur du vill. Som en förrätt? Till huvudrätt? Välj 3-5 st

FISK
Fish & Chips, citron, hemlagad Remoulade ........

€ 17

lite beroende på hur hungrig du är. Beställ några olika och

Varmrökt Lax, vår goda örtsås, färskpotatis ......

€ 18

Abborre ..............................................................

€ 24

Friterad Abborre med Sauce au Beurre och färskpotatis
Alla fiskrätter serveras med färska sommargrönsaker

VEGE

€ 17

Sötpotatisburgare .............................................

Bon Apetit!

Färska Rökta Räkor .......

€ 10

Pommes ..................

€5

Scampi Fritti ..................

€7

Nacho Chips ..........

€5

Tortilla Espanól ..............

€7

Calamares Fritti ............

€6

Friterad sötpotatis med hallumi och fetaost samt tomat
och cashewpesto, vegansk aioli och pommes. Går att få
även som vegansk ( - ost + grönsaksbiff )

Choritzo, Salami, Manchego
och Sörmlands Ädel .....

SALLAD

€ 19

Skagen Sallad ....................................................
Hemdragen Skagenröra och Handskalade räkor i ljuv

Rökt Lax med
Wasabifyllning ..............

€7

Jalapeno Chilli
Cheese Friterad ...........

Mjukbakat kycklingbröst, parmesan, krutonger och stekt

Sommarsallad .......

€4

Färskt Bröd, smör och
Svart Tapenade ......

€5

Blandade Oliver ......

€5

Såser / st ................

€2

€ 13

förening med vår egen Rhode Island

€ 18

Hemlagade Godsaker

dela i sällskapet! Allt efter eget huvud och smak.

€ 18

Gravad Lax med Dillstuvad potatis ...................

Ceasar Sallad ....................................................

Mjukglass

den frågan. Det beror helt på vem du frågar. I Spanien kan

€6

Chilli aioli

Ålandspannkaka med Svinskonkräm & grädde.......

€5

Chokladkaka med grädde och jordgubbar ...........

€5

Sommarens bakverk ...............................................

€5

Smörgåsar
Ost .........................................................................

€5

Ost & Salami .........................................................

€6

Skagen med räkor & ägg ......................................

€ 10

Mozzarella & Tomat ..............................................

€6

Vi tänker miljövänligt...
Käringsunds Gästhamn är en av fem gästhamnar på
Åland som genom ett pilotprojekt inom Smart Marina
( EU-projekt ) kommer att ansöka om Blue Flag

Aioli

certifiering under hösten 2019. Som ett led i detta

Limemajonäs

övergår vi till miljövänligt och komposterbart material

Tomatsalsa

även på Bodegan.

bacon på bädd av Romansallad i Ceasardressing

Chevré Chaud Sallad ........................................

€ 18

En sallad full av nyttiga fröer och godsaker, toppas med
en fin skiva ljummen Chevré, balsamico och rostad pinje

Choritzo, Machego
och Färsk Melon ............

Barnen har egen meny på Bodegan.

€8

Fråga gärna din servitör efter Barnmenyn och kritor

