


Förrätter
S T A R T E R S

Sallad av bakade och färska tomater  [145  kr]
med krämig burrata och frasiga vitlökssmulor 

  Baked and fresh tomatoes with creamy buratta and crispy garlic crumble

Dryckesrekommendation: 2018 Bourgogne Cuvee Edme, Pinot Noir, Frankrike [175/850  kr]

Rökt matjessill med gaffelmosad färskpotatis [140  kr] 
 brynt smörskum, syrad rödlök och pepparrot 

  Smoked herring with crushed potatoes browned butter, pickled red onion and horseradish
Dryckesrekommendation: Arholma Lager från Västergårdens Bryggeri i Roslagen [75   kr]

lättrökt biff med sötsyrlig dillcrème [150 kr]
 champinjoner, parmesanost, krispig fänkål och jordärtskockschips

  Lightly smoked beef with sweet and sour dill mayonnaise, mushrooms, parmesan cheese, crispy fennel and and jerusalem artichoke chips
Dryckesrekommendation: 2018 Fleurie, Gamay, Cru du Beaujolais Frankrike [145/700  kr]

Gräddglaserade kantareller på smörstekt kumminbröd [160 kr]
med stekt äpple och vit caprin

  Cream glased chantarelles on fried cumin bread with fried apple and white caprin cheese

Dryckesrekommendation: 2018 Martin Codax,  Albariño, Galicien, Spanien [120/575  kr]

Vi hoppas att ni ska trivas och få en trevlig vistelse
här  hos oss i kväll. Har ni några frågor eller

funderingar så tveka inte över att fråga er servitris!

Hälsningar / David & Malin med personal 

MIssA IntE FUrUsUND 
HaVsPaVILJOnG!

Pssst! Vi driver även gästhamnen med
tillhörande havspaviljong! Besök oss där 

för en go’fika, en aftersail eller
varför inte något från vår kolgrill?



August Strindberg kring 1899.

HUVUDrÄtter
M A I N  C O U R S E S

Bakad torskrygg med kantareller och blåmusslor  [305  kr]
blåmusselsås, gröna tomater och libbsticka

  Baked cod with chantarelles and mussels, mussel sauce, green tomatoes and lovage

Dryckesrekommendation: 2019 Sancerre Blanc, Sauvignon Blanc, Loire, Frankrike [160/790   kr]

Stekt kummel med blomkålscrÈme och grillad gurka [290  kr]
citruslök, råhyvlad broccoli, ponzupärlor och brynt ingefärssmör 

 Fried hake with cauliflower puré, grilled cucumber, citrus onions, broccoli, ponzu pearls and browned ginger butter

Dryckesrekommendation: 2016 Calera Central coast, Chardonnay, Kalifornien, USA [155/750  kr]

”Biff med lök”  [315  kr]
Grillad biff med bakad broccoli, gruyèremajonnäs, löksky och potatispuré 

   Grilled beef with baked broccoli, gruyère cheese mayonnaise, onion gravy and potato puree
Dryckesrekommendation: 2017 Mouchâo Dom Rafael, Trincadeira, Alicante B. m.fl. Alentejo, Portugal [120/575    kr]

Sommarkål med kantareller och krossade gråärtor [225  kr]
gruyèremajonnäs och brynt smör 

 Summer cabbage with chantarelles and crushed grey peas, gruyère cheese mayonnaise and browned butter

Dryckesrekommendation: Artesis, Grenache Blanc, Viognier, Clairette, Rhone [125/595   kr]

Ört- och senapsbakad fläskytter [190  kr]
sommarkål, syrad beta, örtsmör och friterad färskpotatis

   Pork sirloin baked with herbs and mustard, summer cabbage, pickled beetroot, herb butter and fried fresh potatoes 
Dryckesrekommendation: 2016 Carodorum, Tempranillo, Salamanca, Spanien [125/600    kr]

August Strindberg kom till Furusund sommaren 1899, hitlockad 
av sin syster och svåger som länge vistats sommartid på ön. 

På Furusund kom Strindberg även att vistas med tid med Harriet 
Bosse i villan Isola Bella. Här på ön hittade författaren det lugn 
han efterlängtade och tiden på Furusund inspirerade Strindberg på 
många vis. Inte sällan blev ön och människorna här förlagor
till karaktärer i hans verk så som i bland andra Götiska rummen 
och Dödsdansen. Mest känd gjorde sig dock Furusund i Strindbergs 

dikt Fagervik och Skamsund, där Furusund är Fagervik
och Köpmanholm är Skamsund.

August Strindberg på Furusund

Allergier?Tala gärna om för personalen om nihar allergier isällskapet!



Pssst!
Prova gärnavåra kaffedrinkartill er dessert.Jättegoda!

BarnMENY
K I D S  M E N U

För de lite yngre serverar vi en buffé med tre olika rätter

samt glass till dessert. Ät så mycket du vill!

0-3 år [35  kr]  |  4-10 år [89kr]   |  11-14 år [159   kr]0-3 år [35  kr]  |  4-10 år [89kr]   |  11-14 år [159   kr]

Alternativt går det att beställa halvportion av rätterna på menyn.

  For the little younger ones we serve a buffet with three different

dishes and ice cream for dessert. Eat as much as you like!

0-3 years [35   SEK] | 4-10 years [89   SEK] | 11-14 years [159   SEK]0-3 years [35   SEK] | 4-10 years [89   SEK] | 11-14 years [159   SEK]

Alternatively, you can order half a portion

of the dishes on the menu. 

DEssert
D E S S E R T S 

Jordgubbar med vaniljcrème   [148  kr]
 vaniljglass och rostad sockerkaka

  Strawberry with vanilla crème vanilla ice cream and toasted pound cake
Dryckesrekommendation: Bernard Fouquet Le Plan De Jean, Chenin Blanc, Loire, Frankrike [95/735  kr]

Fläderblomssorbet med vitt chokladskum [135  kr]  
vit choklad och havrecrunch

  Elderflower sorbet, white chocolate foam, white chocolate and oat crunch
Dryckesrekommendation: 2018 Mauro Sebaste Moscato d`Asti, Muscato, Piemonte, Italien [79/350  kr]

Färskostmousse med rödbeta och svarta vinbär [138   kr]
rostad getost, färska hallon & pinjenötsflarn

 Creme cheese mousse with beetroot and black current , goat cheese, raspberries and pine nut crisp

Dryckesrekommendation: 2015 Tesauro Recioto Della Valpolicella, Corvina, Rondinella, Veneto, Italien [95/450    kr]

Rökig whiskytryffel [38 kr]
  Smokey whisky truffel

STRINDBERG-PAKETET
Kaffe, tryffel & avec

[156 kr]

I år vill vi
gärna att det är

en familj åt gången
vid buffén!

Håll avståndet!


