
Underbara Drinkar
Vill ha dig! Jordgubbar, vodka, basilika och grön
 äppeljuice.

Jävel Mortlad lime & farin, mörk rom,
 mynta och ginger beer.

Solkyss Som en kyss med gin, limoncello och
 citronjuice.

Snackis Akvavit, fläderlikör, mynta, citronjuice,
 cava.

Rosa lemonad Vodka, röd grapefruktjuice, sockerlag.

Hanky panky Gin, sweet vermouth, en skvätt Fernet  
 Branca.

Röd kärlek Koskenkorva, lingon, lingonlag, citron,
 krossad is.

Kalle kanin Gin, morotsjuice, citronjuice, sockerlag.

GT Henricks Gin, tonic, gurka och svartpeppar.

GT Gin, tonic med enbär, is och citron.

Sillbrunch 150:-
Alla lördagar & söndagar 12-15

Sillbrunchen är mycket populär och 
gäster åker långa vägar för att

njuta av våra sillar.
Ett 20-tal olika smaker av våra
egna klara och krämiga inlagda
sillar, potatisvarianter, ägg, olika

hårda ostar och bröd, knäckebröd,
saltstänk slicer m.m.

OBS!
Självklart serverar vi även Pizza

under sillbrunchen men inte à la carte!

23 juni Vinyl

29 juni Vinyl

30 juni Vinyl

6 juli se Lexo.se

7 juli se lexo.se

12 juli Peter Auki

13 juli Peter Auki

14 juli se Lexo.se

18 juli Elie Sandberg

19 juli Elie Sandberg

20 juli se Lexo.se

21 juli Roby Monday

26 juli Småland & sons

27 juli The Johns

28 juli The Johns

1 augusti Marcus Max

3 augusti Party Patrullen

4 augusti se Lexo.se

10 augusti se Lexo.se

11 augusti sista kvällen hos Lexö

Hejsan alla gäster!
Team Lexö sprider matglädje i all enkelhet.

All försäljning sker i barerna!
Vi har ingen bordsservering.

Vi kommer att ha underhållning med
en hel del överraskningar.

”Underbar” är populär med drinkar
gjorda på färska råvaror!

På menyn hittar du nya spännande
rätter och vi har kvar de
klassiska läckerheterna.

”à la Lexö” kommer variera
under sommaren där tavlan

bestämmer frestelsen.

Nyhet! 
Dan Lexö har släppt låten ”Här på Resö”

finns på spotify och youtube.

Välkomna till team Lexö och familjen!

Öppet från 12.00 - kvällen
15:e juni - 12:e augusti

Detta händer i sommar!
Se artisterna på Youtube

#lexöpåresö
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TILLBEHÖR
Sallad 20,-
Salladsskål i olika varianter som passar till alla rätter!

Brödkorg 20,-
Vårt goda focacciabröd med vispat smör.

ef

FÖRRÄTTER
LG 179,-
Löjligt god och stor räksmörgås med dillmajonnäs, ägg,
gurka, tomat, sallad och citron på vårt rågbröd.

Råbiff 135,-
Råbiff gjord på ryggbiff med picklad rödlök, soyamajonnäs,
lime, rågbrödscrunch och vattenkrasse.

Pilgrim 145,-
Halstrad pilgrimsmussla med sallad på sparris, apelsinfiléer,
basilika, samt basilikacrème och ärtskott.

≥

TRE NJUTNINGAR 380:-
Råbiff
Råbiff gjord på ryggbiff med picklad rödlök, soyamajonnäs,
lime, rågbrödscrunch och vattenkrasse.

Kummel
Rimmad och ångad kummel med baconkrisp, rostad vitlöks- &
citronhollandaise, slungad potatis och cocktailtomat.

Chokladgubbe
Ljummen chokladfondant serveras m. vaniljglass & jordgubbar.

VARMRÄTTER
Zicken Zoppa 179,-
En smakrik fisksoppa med vitlök, vitvin, fyllig fiskbuljong, grädde
och dill. Serveras med sommarens goda grönsaker och färskpotatis.

Havets Wallenbergare 175,-
Havets Wallenbergare gjord på lax, med brynt smör och
potatismos smaksatt med persilja. Serveras med sallad gjord
på syltad ostronskivling, sticklök och rädisor.

Mareld 185,-
Skaldjurspasta med räkor, musslor och saftiga grönsaker
i en het och ljuvlig skaldjurssås.

Heta musslor 175,-
Blåmusslor kokta i vitt vin, grädde, vitlök, chili och persilja.
Serveras med hembakat focacciabröd.

Kika 155,-
Vitlöks- och myntalångbakad rotselleri, röd morotshummus
samt kikärtshalvor och schalottenlök fräst i vår egna örtolja. 

Gödkalv 180,-
Cuvette på kalv med Ninonsås, sparrispotatis, långbakad
persiljerot. Serveras med sugersnaps- & rödlökssallad.

Kummel 190,-
Rimmad och ångad kummel med baconkrisp, rostad vitlöks- &
citronhollandaise, slungad potatis och cocktailtomat.

à la Lexö, tavlan bestämmer,-
Under sommarsäsongen kommer à la Lexö variera
efter de läckerheter som är bäst under sommaren.

TUNNA PIZZOR
Helrätt 115,-
Tarte flambé, en tunn pizza som avnjuts i Alsace.
Gräddas med bacon, rödlök, crème fraiche och ost.

Vågrätt 165,-
Bianco pizza med räkstjärtar, Resö havskräfta, rödlök, 
crème fraiche och ost.

Salmone Bianco 129,-
Kallrökt lax, fetaost, spenat, lök, vitlök, crème fraiche och ost.

Räkan 140,-
Räkstjärtar, rödlök, syltad fänkål, tomatsås och ost samt
krämig dillaioli.

Vesuvio 100,- Barn 70,-
En klassisk pizza med skinka, tomatsås och ost.

Capricciosa 105,- Barn 70,-
Skinka, färska champinjoner, tomatsås och ost.

Quattro stagioni 135,-
Räkstjärtar, skinka, blåmusslor, färska champinjoner,
kronärtskocka, tomatsås och ost.

Maffioso 150,-
Serranoskinka, getost- och blomhonungscrème, tomatsås och ost.
Serveras med basilikaolja och ruccola.

Spinachi  120,-
Spenat, lök, vitlök, syltad fänkål, svarta oliver,
kronärtskocka, tomatsås och ost.

Dantes inferno  120,-
En het pizza med pepperonikorv, vitlök, jalapeñopeppar, 
lök, tomatsås och ost.

Grann i Åsa  150,-
Skinka, pepperonikorv, rödlök, färska champinjoner,
tomatsås och ost samt bearnaisesås.

Gottegrisen 95,-
Gottegrisen för både stora och 
små! Vaniljglass med kolasås, 
chokladglass med chokladsås, 
jordgubbsglass med jordgubbssås. 
Serveras med olika godis.

Chokladgubbe 95,-
Ljummen chokladfondant med 
kärlek. Serveras med vaniljglass 
och jordgubbar.

Knäckad crème brûlée 79,-

Lakrits & hallon 95,-
Lakritsbakelse med lakritsbitar,
hallon- och mangomylta, hallonkristall.

Havtorn & Cocosparfait 95,-
Havtorn- & cocosparfait med hassel-
nötscrème, rostad cocos och hassel-
nötter

KAFFEDRINKAR 4cl/100,- 6cl/120,-
Irish coffee Kaffe, Irish whiskey, farin, vispad grädde. 
Kaffe Karlsson Kaffe, Cointreau, Baileys, vispad grädde.
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