
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

Lite lättare 

Glasnudelbowl   135 kr  
Sallad med blandade grönsaker, soja , chili  
& sesamdressing samt krossade jordnötter 
Lägg till:  
100g räkor 70.-  
100g kyckling 40.-  
 

 

Drivved    130 kr 

Lokal ost , chorizo, chips & oliver 

 
 

Räksmörgås         140/220kr 

Serveras på rågbröd, ägg, örtaioli  & grönsaker  
      
 
  

Tips!  Prova vårt Petit Chablis 95/480 kr 

till  räkmackan.  

 

Snacks 

Vit lök sbr öd     45 k r  

En b it  ost  f rå n lo kal  går d  60 k r  

Chorizo     40 kr  

Stekt färsk chorizo  

 

Löjromchips    149 kr  

Vänern löjrom på Tjörnpotatis-chips  

 

Chilinötter    35 kr  

 

Ostron Bohuslän   65 kr / st  

 

Marinerade Oliver.   60 kr  

 

 

 

Fördrinkar 

Aperol Spritz   125 kr 

Sommarklassikern    

 

Gin Mare & Tonic 1724 135 kr 

Premium   

 

Mojito    125 kr 

Klassikern med lime,  

rörsocker och mynta    

 

Prosecco   82/465 kr 

Glas eller flaska   

 

VÅRMENY 

För Barnen 

Alla rätter på övriga menyn går att få som 
barnportion. Pizzorna endast en storlek  

Dagens fisk                90 kr  

med pommes eller kokt potatis & skirat smör  

 

Pizza     90 kr 

med tomatsås , ost & skinka  

 

Pannkakor  

med hallonsylt & vispgrädde 

3 st  65 kr 

 

 

 



 

 

 

  

  

Fisk & Skaldjur 

Dagens Trålverk   170 kr 

Nära fiskad fisk serveras med  

grönsaker i säsong . 

Fråga din servitör vad vi serverar idag  

 

Trålverkets Fisk & Skaldjursgryta  249 kr 

Fisk & skaldjur i en krämig vitvinssås ,  

räkor, Blåmusslor från Orust, grönsaker & örtaioli.  

 

Vitlöksgratinerade havskräftor 

Trålade Havskräftor Serveras med gott bröd, 

sallad, rostad citron & örtaioli  
Liten 150g 169 kr 

Stor 300g 295 kr 

 

 

 Pizza 

Botten med Creme fraice & Västerbottensost  

Vänern Löjrom    295 kr 

Serveras med picklad rödlök,  

gräslök, citron & gräddfil .  

 

Havskräfta & Räka   260 kr 

Trälade Havskräftor, & räkor  

Serveras med babyspenat & dil l .  

 

Johannas grönsaker   160 kr 

Serveras med små tomater, grönkål ,  

picklad rödlök samt fler grönsaker i   

säsong och efter tillgång, toppat  

med örtaioli .  

 

Kött 

Hamburgare Smash   185 kr 

På svenskt högrev med ost,  

bifftomat, kryddig salami, picklad  

rödlök samt pommes & chiliaioli .  

 

 

 

Sött 

Créme Brûlée    80 kr 

 

Trålverket Churroz   90 kr 

Med vaniljglass  

 

Chokladtryffel    40 kr  

 

 

Botten på tomatsås & ost  

Kyckling Babyspenat                      150 kr 

Serveras med picklad lök, örtolja ,  

babyspenat & ruccola. 

 

Mozzarella Capreze             150 kr 

Tomat, mozzarella , picklad rödlök, ruccola. 

 

Chorizo     170 kr 

Ruccola & gräddfil .  

 

Chevre              160 kr 

Serveras med krossade valnötter,  

grönkål & ruccola. 

  

Kaffedrink 4 cl  

Irish Coffee    135 kr  

Kaffe Karlsson  125 kr 

Kaffe Baileys    125 kr 

Hot Shot    60 kr 

 


