Smakrike Krog är vår favoritkrog!
Vi har försökt skapa den restaurang som vi själva vill besöka.
Våra ambitioner är att ett besök hos oss skall ge det där lilla extra,
något man vill lägga på minnet, att vi skapar matminnen!

Välkommen till bords!
önskar
Lotta & Rickard
med personal

Försmak…
Havtornbubbel
en syrlig drink med vodka och färsk ingefära
serveras på krossad is
toppas med mousserande vin
145 kr

Saffran & Mandel
en cocktail med bourbon & Disaronno
skakas med saffran
145 kr

Rabarber & Dill
fruktig cocktail med Bombay Gin
skakas med rabarber- & dilllag
145 kr

Ljugarn Manhattan
klassisk cocktail i gotländsk tappning
med mörk jamaicarom och gotlandsbittar
145 kr

Glas Champagne
André Clouet NV
150 kr

Förrätter
Rödbetsgnocchi
med tryffelpecorino, friterad grönkål & brynt smör
toppas med rostade valnötter
175 kr
Grillade Pilgrimsmusslor
med vitlöksdoftande blomkålscrème
serveras med soja- & sechuanpepparsky
195 kr
Kalixlöjrom
serveras med råraka & dillcréme
samt picklad rödlök
195 kr
Tartar på Ryggbiff från Ejmunds gård
smaksatt med örtkryddad lardo
serveras med ramslökskapris, picklade senapsfrön & äggulecrème
185 kr

Varmrätter
Variation på rotselleri
rostad och kryddig puré på rotselleri
serveras med ramslöksmarinerade tomater, friterad tofu
toppas med puffade gotlandslinser
320 kr
Smörstekt Gös
med sallad på kräfta, tomat & kapris
serveras med mandelpotatispuré, dillolja & kräftskum
365 kr
Grillad Piggvar
med Sandefjordssås
serveras med krossad mandelpotatis
toppad med räkor & riven pepparrot
390 kr
Gotländsk Lammytterfilé
och rilette på lammbogen
serveras med tomatpesto & lammsky
samt en Chevré, ramslök- & vitkålstimbal
370 kr
Hängmörad Ryggbiff från Ejmunds gård
sotat i svart trumpetsvamp
med Smakrikes pepparsky
serveras med rökt broccolicrème,
friterad broccoli & bakade tomater
365 kr

Desserter
Saffran & Salmbär
Cannelloni med vit choklad- & saffranscrème
Mandelmüsli smaksatt med kanel och kardemumma
serveras med salmbärsorbet
150 kr
Choklad, Lakrits & Körsbär
chilismaksatt chokladterrin
med lakrits crème brûlée & körsbärskompott
serveras med gravade pistagenötter & körsbärsorbet
150 kr
Fyra smaker av Basilika
Basilikasorbet med rostad vitchoklad och rabarbersoppa
Glace au four, basilikaparfait på mandelbotten med färska jordgubbar
Morotskaka med basilikatopping
Vitchoklad- & lakritsganach med citronbasilikagelé
195 kr
Smakrika Ostar
serveras med Smakrikes egna marmelader
175 kr
meddela om ni har några allergier

