BJÄREHALVÖNS RESTAURANGVECKA
fredag 5 juni – söndag 14 juni

Välkommen till tio dagar av oemotståndliga matupplevelser!
Lokala råvaror, fantasi och kreativitet i köket. Prisvänliga tvårättersmenyer.
Boka bord hos din favoritrestaurang eller prova en ny. Alla menyer finns även som take away!

Victoria

Hamnkrogen i Torekov

Restaurang Papas

Kvinnaböske Krog

Köpmansgatan 5, Båstad • 0431-719 40
www.victoriabastad.se

Hamnplanen 1, Torekov • 0431-36 44 00
www.hamnkrogen.nu

Hamngatan 6, Båstad • 0431-789 89
www.papas.nu

Kvinnaböskevägen 24, Kvinnaböske • 0431-199 91
www.kvinnaboske.se

Tomater från Viken

Torkesill

Krossad Bjärepotatis

Delikatessallad med smaker från Bjäre

buffelmozzarella / vårlök / basilika
/ spickeskinka från Heberleins
•

Bjärekavring / Bjärepotatis / ägg / rödlök
/ gräslök / dill
•

syrlig smörsås / löjrom / sikrom / forellrom
•

sparris från Torekov / spickeskinka från Heberleins
/ ost från Ebbessons m. m.
•

Svensk ryggbiff

Halstrad färsk hälleflundra

Torekovsparris / rökt sidfläsk / morotskräm
/ ramslök & persiljesmör / rödvinssås
/ potatisstomp med örter

Bjärepotatis / hummersås / vinbakad spetskål

parmesanstuvad spenat och kål
/ gnocchi med pancetta / smörig kycklingsky

Varvet Mat & Vin
Hamnplanen, Torekov • 040 - 615 36 30
www.varvet.nu

Bruchetta
rostat levainbröd från Rapps bageri
/ tärnade färska Vikentomater
/ vitlök / basilika / olivolja
•

Bjärekyckling

Restaurang Hjorten
Roxmansvägen 23, Båstad • 0431-701 09
www.hjorten.net

Skagen på rågbröd
•

Bjärekycklingfilé
Bjäreprimörer / örtkräm

varm färskpotatissallad fylld med smaker från Bjäre

Varmt Välkommen!
Salomon Krog Bjäre GK
Salomonhögsvägen 336, Salomonhög • 0431-36 11 35
www.bjaregolfklubb.se

Friterad Nofvaost från Skottorps mejeri
skånska betor & blad från Vejbystrand
•

Örtrimmat tuppbröst från Munka Ljungby
ramslöksvelouté / friterad Bjärepotatis
/ sommarkål / Bjäregrönt

Hazienda Bar & Mat

Torekov Hotell

Hamnplanen 2, Torekov • 0431-36 47 48
www.hazienda.se

Själaviksvägen 2, Torekov • 0431-47 16 00
www.torekovhotell.se

Toast Skagen

Rökt fisk från Kajs Rökeri

Bjärekavring / mixad Bjäresallad
•

Bjärepotatis / råstekt Torekovsparris / gräslök från Ängalag
/ citron- & örtsmör
•

Grillad oxfilé
Torekovsparris / bearnaisesås / rödvinssås
/ färska örter från egna trädgården / Bjärepotatis

Majskyckling från Bjärefågel
krämig svamprisotto / rödvinssås
/ parmesan / Torekovsparris

Vinbräserad kycklingbröstfilé från Bjärefågel

Boka bord eller beställ menyerna
som take away.
Besök restaurangernas hemsidor
för aktuella öppettider.

Bistro Grodlår & Timjan

G. Swenson´s krog

Köpmansgatan 4, Båstad • 0431-701 66
www.bistrogrodlar-timjan.se

Pål Romares gata 2, Torekov • 0431-36 45 90
www.swensons.se

Grillad svensk tonfisk

Varmrökt rödingfilé

tartar på Bjäreprimörer
/ sardellvinaigrette
•

crème på Båstadhonung & Förslövssenap
/ fänkål från Öllöv
•

215 kr måndag – torsdag
265 kr fredag – söndag

Lamm från Lindegrens
spenat o ruccola från Öllöv / vaxbönor & vitlök från Varalöv
/ smörad lammsky

The Boathouse
Strandpromenaden 1, Båstad • 0734-12 19 00
www.boathousebastad.com

Skottorpssallad

Sydsvensk vildsvinsytterfilé

Skånsk hängmörad ryggbiff

vitlökstoast från egen stenugn
med örtkräm
•

rostad Bjärepotatis / gurksallad från Bjäre
med mynta & sesamdressing / chillihollandaise

Bjäre nypotatisterrine med ost från Ebbessons
/ dagens skörd av sallad från Öllöv

Bjärerösti med alpost från Skottorps slott

Grillad kalventrecôte

www.bastadbjaregourmet.se

