
I fjordarna runt Orust, vid Bredfjällets fot, odlas världens kanske bästa 
musslor.  Där började vår tanke. Med restaurang, bar och möjlighet att följa 
med på våra expeditioner sträcker sig vår verksamhet idag från Lyckornas 
anrika kurorts miljö till nya Musselbaren Kleven på Smögen och de milsvida 
undervattensträdgårdarna långt ute våra fjordar. Vi erbjuder 
smakupplevelser och matäventyr kring vår miljö smartaste delikatess, 
blå musslan. I all enkelhet.

Vi lagar till musslor på olika vis beroende på säsong och humör. Men en 
del saker är konstanta. Vi använder lokalproducerade råvaror så ofta vi 
kan och försöker att hålla oss till hållbart odlade och rättvist producerade 
ingred ienser överlag. Det handlar ju om att ge våra fantastiska musslor 
bästa möjliga sällskap. Så att din smakupplevelse blir så skön som möjligt. 
God spis!

VÄLKOMMEN



145:-
 

125:-

SMÅTT & GOTT

MUSSLOR MED MERA

LITE SÖTT & SALT

PILGRIMSMUSSLA 
Gravad pilgrimsmussla med honungs- 
melonsorbet, teriyaki glaze, friterad 
koriander samt torkad serranoskinka 

GRILLAD SPARRIS 
Sparris med parmesancrème

MUSSLOR Á LA MUSSELBAREN: Härliga och lokala delikatesser, klassiskt vinkokta med vitlök, 
lök, chili och grönsaker. Serveras alltid med bröd och vår egen aioli.

210:-

200:-

170:-
40:-
30:-

200:-

160:-

105:-

125:-

MOULES FRITES
Musselgryta och pommes

MOULES MARINIÈRES
Musselgryta med gräddsåsen hälld över

Eller bygg din egen kombination;
MUSSELGRYTA
POMMES
GRÄDDSÅS eller ROQUEFORTSÅS

MUSSELBURGARE
Bröd, aioli, sallad, picklad gurka och dub-
belfriterad pommes

MUSSELSOPPA
Slät och krämig, toppad med hela musslor

CHOKLAD I VARIATION    
Olika sorters choklad med färska bär

CRÈME BRÛLÉE  
Med hemgjord rabarbersorbet, honungs-
flarn, samt crumble på vitchoklad

MUSSELSOPPA
Slät och krämig med hela musslor

MOULES TACO 
Pankopanerade friterade musslor, salsa 
och sallad

100:-

115:-

ROSTAD SOCKERKAKA
Rostad sockerkaka med flädermarinerade 
jordgubbar och havreflarn samt vaniljglass

KULA HEMGJORD GLASS/SORBET 

SPECIAL EFTER MATEN
Tryffel, kaffe/te och avec

FISH´N CHIPS
Pankopanerad MSC-märkt torskrygg, 
dubbelfriterad pommes, sallad, picklad lök 
och rökt aioli

RÖDING 
Serveras med friterade musslor, potatis-
pure, sparris, brynt smör, friterad purjolök 
samt purjolöks sot 
 
GRILLAD ZUCCHINI 
Serveras med friterade musslor, potatis- 
pure, sparris, friterad purjolök samt 
skummad musselsås 

GRILLOST BURGARE
Friterad grillost från Skålldals lilla eko- 
mejeri med aioli, tomat, inlagd gurka, lök

265:-

295:-

235:-

200:-

115:-

40:-

145:-

Barn under 12 år äter en mindre portion till halva priset.

Prata med oss om du har några allergier.



Vår ambition är att förstärka er matupplevelse med väl utvalda drycker. Vi är 
ytterst noga med att ha de bästa musslorna från havets under vattensträdgårdar 
och vill inte vara sämre när det gäller dryck från de landbaserade gårdarna. Här 
har vi funnit leverantörer och producenter som delar vår passion. 

Tillsammans med såväl musterier, bryggmästare och vinmakare har vi provat oss 
fram till ett sortiment där smak och kvalitét kommer i första rummet, men vi 
prioriterar ett hållbart tänk i framställningen.

Vatten har vi t.ex. slutat att sälja buteljerat och istället investerat i en egen 
vattenanläggning och tappar stilla eller kolsyrat i egna vackra 
flaskor.

Vi har väl utvalda viner på olika druvor och vitt skilda ursprung, men alla har 
något särskilt gott att bidra med till vår mat. Vi nämner gärna Picpoul, en på 
alla sätt liten druva från ett litet område men med en lång historia - den avnjöts 
redan på romartiden! 

Våra öl har det mesta man kan önska och karaktärer för de flesta smaker. 

Så oavsett hur du har valt vill vi att din smakupplevelse blir så skön och 
uppskattad som möjligt!

VÄL UTVALDA DRYCKER



725:-

395:-
glas 95:-

BRIMONCOURT BRUT RÉGENCE
Chard. 80 %, Pinot Noir 20 %. 36 månader 
på jästfällningen. Klar gyllene färg med 
fina små bubblor. Doft av vita blommor, 
fruktiga toner samt inslag av rostat bröd 
och citrus. Frisk med inslag av citrus och 
har lång eftersmak. Dosage 8 g/L
FRANKRIKE

COPA SABIA, CAVA BRUT RESERVA 
EMOCION
Xarel 35 %, Macabeo 35 %, Parellado 30 %.
Toner av citrus och gröna äpplen och 
mogen vit frukt.
SPANIEN

CHAMPAGNE & MOUSSERANDE

395:-

glas 95:-

VILLA CONCHI ROSÈ
Elegant rosé cava, något ljusare i färgen 
tack vare mindre skalkontakt. Cavan är 
gjord på den röda druvan Trepat som ger 
smak och doft av röda bär, jordgubbar 
och hallon.
SPANIEN

375:- 
glas 85:- 

 

390:- 
glas 90:- 

 

495:-
fl=1 liter  

glas 89:-

PICPOUL DE PINET Picpoul
En druva från antiken, magiskt bra till 
musslor och ostron! Torrt och moget med 
mineral och citruston, 
FRANKRIKE 

VILLA TERESA Pinot Grigio
Delikat fisk- o skaldjursvin, välbalanserat 
med markerad syra.
ITALIEN

HOFER GRÜNER VELTLINER
Frisk o fräsch med toner av äpple och 
citrus. Toppen till vår mat! Eko.
ÖSTERRIKE

VITA VINER

495:-
glas 115:-

490:-

OLIVIEIRA LECESTRE CHABLIS
Ett fynd! Fräsch och elegant med  
blommiga toner och inslag av grapefrukt
FRANKRIKE

BASSERMANN-JORDAN ESTATE  
RIESLING TROCKEN 2017
Riesling 100 %. Lagrats i 6 mån. på sin 
jästfällning. Torr, mycket frisk och fruktig, 
aromatisk smak med inslag av mineral, 
gröna äpplen, lime och persika.
TYSKLAND

ROSÉ 

375:-
glas 90:- 

REINE JULIETTE
Syrah Grenache. En torr, fräsch rosé. 
Toner av röda bär, örter och mineraler 
FRANKRIKE

BARBERA DEL MONFERRATO DOC
Barbera 100 %. Doft av körsbär och viol, 
frisk smak med hög kryddighet och hög 
syra samt inslag av röda bär.
ITALIEN

395:-
glas 89:-

LERGENMÜLLER 
Pinot Noir. Stilren och elegant med smak 
av mörka bär och örter. Fantastiskt gott!
TYSKLAND

395:-
glas 89:-

RÖDA VINER

Missa inte vår separata 
DRINKMENY

spännande, välkända och helt nya frestelser



ÖL

89:-

62:-

69:-

89:-

89:-

NYA CARNEGIE 100W IPA  33 cl 6,8%

Ofiltrerad och klassisk robust IPA med ljus 
färg. Fruktig med bärinslag, härlig  
maltsötma och trevlig bitterhet med en 
torr avslutning.

ERDINGER WEISSBIER HEFE 50 cl 5,2%

Lätt och fräscht veteöl. Karamellaktig  
maltighet, svag ton av humle och fina 
inslag av vanilj och honung. Fruktig smak 
med liten beska och ton av banan och 
citrus. Bibehållen jästfällning gör ölet 
grumligt.

BROOKLYN BEL AIR 33 cl 4,5%

En syrlig smak av tropiska frukter från 
lacton, ale jästen och torrhumling med 
Amarillo inleder och rundas av med en 
maltighet i kombination med champagne 
och färsk ananas. FANTASTISK!

MIKKELLER PETER  33 cl 4,6% 

Pale And Mary glutenfri.
Fruktig, något humlearomatisk smak med 
tydlig beska, inslag av passionsfrukt,  
grapefrukt, honung och färska örter.

KLOCKREN PILSNER FATÖL  40 cl 4,6% 

Vår egna pilsner bryggd på extra fin golv- 
mältad Böhmisk vår malt. Man skulle kunna 
säga att det är en klassisk tjeckisk pilsner 
med det lilla extra, där vi noga själva valt ut 
råvarorna. 

CARLSBERG HOF  33 cl 4,2% 

Ekologiskt lageröl. En ren, frisk och medel-
fyllig smak. Behaglig balanserad beska med 
inslag av citrus, ljust bröd och  
honung. Ljust gyllengul färg och en  
aromatisk och humlerik doft.

CARLSBERG EXPORT  33 cl 5,0% 

Doft av bröd, halm & honung med ett uns 
kola. Frisk smak med stram bitterhet.

PILS PLS BEERBLIOTEK FATÖL 40 cl 4,6%

Ofiltrerad klassisk pilsner med en modern 
twist, bryggd med Humle från Tyskland och 
Nordamerika. En riktigt mjuk, lätt, halvtorr 
Pilsner.

GUINNESS BLOND IPA BURK 44 cl 5,3%

Guinness Blonde IPA är full av humle och 
smaker av citrus och blommiga toner, med 
en perfekt touch av bitterhet.

79:-

89:-

72:-

75:-

MUST, LÄSK & ALKOHOLFRITT

60:-

42:-

42:-

45:-

ÄPPLEMUST FRÅN FRISTORPS GÅRD
Endast ren naturlig must utan tillsatser av 
vare sig vatten eller socker
Välj mellan flera äppelsorter, fråga oss!

ALKOHOLFRI ÖL  33 cl 0,0% 

Carlsberg eko. Doft av bröd, halm och ho-
nung med ett uns kola. Frisk smak med ren 
avslutning och stram bitterhet.

BACKYARD BREW APPLE 33 cl 0,0%  
En karaktärsfull torr äppelcider med fyllig, 
mogen äppelsmak och spännande toner av 
cascade och citra humle, som gör denna 
cider unik i sitt slag på den svenska mark-
naden.

BROOKLYN SPECIAL EFFECT 33 cl 0,0% 
En utsökt alkoholfri öl. Special Effects är en 
välhumlad lager med en oväntad talldoft 
och en behagligt bittert avslut.

PEPSI   33 cl

PEPSI MAX   33 cl

NATURFRISK LEMONADE   25 cl

RICHARD JUHLIN SPARKLING WINE
Fruktig, ungdomlig smak med liten sötma, 
inslag av äpplen, honung, päron och citrus. 
Passar utmärkt till fisk & skaldjur och  
sallader.

BARRELS & DRUMS CHARDONNAY 
Avalkoholiserat franskt Chardonnayvin.  
Vinet har inslag av tropiska frukter och  
citrus, med eftersmak av sötma. Gott till 
bland annat fisk och skaldjur.

BARRELS & DRUMS MERLOT
Avalkoholiserat franskt Merlot-vin, medel- 
fylligt vin med inslag av bland annat örter  
och röda bär.

33:-
33:-
38:-

185:- 
glas 50:-

185:-
glas 50:-

230:- 
glas 65:-

69:-

69:-

GARAGE LEMONADE 33 cl 4,0%

Den balanserade och bittersöta karaktären 
gör denna maltbaserade lite craftiga lemo-
naddryck till en riktig vinnare i avslappnat 
umgänge med vänner.

AMBER BAY BURK  33 cl 5,0 % 

Kolsyrat vatten, 5% alkohol och färsk lime. 
Varken socker eller sötningsmedel är tillsatt

SOMERSBY SPARKLING SPRITZ 33 cl 

4,5% Mousserande, bittersöt cider med en 
rund, fin ton av apelsin. Med sin friska smak 
passar den perfekt som aperitif.

69:-

CIDER & LEMONADE


