
BO KVAR I LJUGARN?
Boka rum i Strandvillan 

- vårt Boutique B&B. 

strandvillanljugarn.se

Måndag 22 augusti STÄNGT men i övrigt

ÖPPET DAGLIGEN TILL 11 SEPTEMBER

Söndag-torsdag 11.00-21.00            Fredag-lördag 11.00-23.00
(köket 12.00-20.00)                           (köket 12.00-21.00)

BARN
BARNBURGARE 105 KR

Naturell hamburgare med pommes frites. 

EKOLOGISKA PANNKAKOR 85 KR

Tunna pannkakor med sylt och grädde.

GOTT HELA DAGEN

STRANDS RÄKSALLAD 235 KR

Krispig nudelsallad med räkor, grönsaker, 
chili, soja, lime, jordnötter och koriander. 

Veganskt alternativ finns.

SPICY TUNA TEKKADON 225 KR

Donburi med togarashistekt tonfisk på sushiris, 
mango, picklad rödlök, yuzu- och sojamarinad, 
edamamebönor, gurka och srirachamajonnäs. 

Slurp så gott! 

Veganskt alternativ finns.

LSC BURGER 210 KR

Entrecôte- och högrevsburgare med smält 
cheddarost, saltgurka, svartpeppardijonaisse, 

krispig sallad och karamelliserad lök. 
Serveras med pommes frites.

Veganskt alternativ finns.

BÁNH MI FRIES 215 KR

En galen blandning av nattbakad fläsksida, 
srirachasås, koriander, jalapeños, majonnäs 
och picklade grönsaker. Allt vilande på en 

bädd av pommes frites.

FISK- OCH SKALDJURSGRYTA 235 KR

med torsk, lax, räkor, färskpotatis. 
Serveras med aioli och baguette.

SNACKS

OLIVER 65 KR

MARCONAMANDLAR 75 KR

Rostade och saltade. 

CHIPS 55 KR

SALTGURKA 195 KR

Saltgurka, Smetana, honung. 
Serveras med en stor sup Stoli Cucumber. 

LITE MER TILL MIDDAG

Förrätt

TOAST SKAGEN 165 KR

Smörstekt surdegsbröd med 
handskalade räkor, majonnäs, 

pepparot, dill och citron.

Varmrätt

ENTRECÔTE 295 KR

Grillad entrecôte, rödvinssås,
kryddsmör ”Café de Paris”, 
pommes frites, tomatsallad.

Desserter

KLADDKAKA 85 KR

Serveras med vispad grädde. 

SMULPAJ LEMONCURD 85 KR

Smulpaj med syrligt fräsch lemoncurd 
och lite sting av ingefära.

Serveras med vispad grädde. 

KVÄLLENS OSTAR 125 KR

Serveras med marmelad och fröknäcke. 

SORBET MED CAVA 135 KR

Tips till glassälskaren!
I cafét finns många goda 
glassar att välja mellan.

Kära gäster, 
för oss är det viktigt att servera er så fort och så 
smidigt som möjligt. Ändringar i rätterna gör att 

köket stannar upp och det blir lätt fel. 

Självklart vill vi göra allt vi kan för allergiker 
men i övrigt undviker vi gärna avvikelser. 

Tack för hjälpen hälsar alla vi som jobbar på 
Strandcafét.


