
- underhållning, event, recept, meny m.m.

Detta händer i sommar 
Fre 16/6 Öppnar 18:00 för säsongen. Välkomna!
Lör 17/6 Party start med Lex ös vinyl och gäst Dj  
Fre 23/6 Midsommarafton öppet 12:00 till 21:00
Lör 24/6 Lex ös vinyl och gäst Dj  
Fre 30/6 Lex ös vinyl och gäst Dj  
Lör 1/7 Lex ös vinyl och gäst Dj  
Fre 7/7 Lex ös vinyl och gäst Dj  
Lör 8/7 Tilde och David fixar stämning och energi  
Ons 12/7 Marcus Max och Frank spontan dansar
Fre 14/7 Ruby Monday
Lör 15/7 Ruby Monday! Resödagen! se mera info reso.se
Fre 21/7 Marcus Max får alla att sjunga!
Lör 22/7 Marcus Max ger järnet
Ons 26/7 Free Electric band med Töpel i spetsen
Tors 27/7  Småland & sons!
 Förboka mat till övre varandan hos Lexö!
Fre 28/7 Party Patrullen! Hela havet gungar!
Lör 29/7 100% Nylon med extra överraskning!
Ons 2/8 Tilde och David! En kväll man aldrig glömmer
Fre 4/8 100% Nylon och Lex ös vinyl
Lör 5/8 Brännbollsturnering på fotbollsplan under dagen!
Lör 5/8 100% Nylon och Lex ös vinyl 
Fre 11/8 Lex ös vinyl och gäst Dj  
Lör 12/8 Sista natten - Känn ingen sorg för Pontus Borg

Öppet från 12.00 - kvällen
    16:e juni - 13:e augusti

SOMMARKÖK & BAR

på Resö

0525-250 00 - HAMNHOLMEN 457 97 RESÖ

Givetvis skall vi ha en härlig sommar

och team Lexö skall sprida matglädje i all enkelhet.

All försäljning sker i barerna!

Vi har ingen bordsservering.

Vi kommer att ha underhållning med

en hel del överraskningar.

Den nya ”Underbar” med drinkar gjorda på färska

råvaror blev populär och i sommar skall vi fresta era 

smaklökar med ännu mera underbara drinkar. 

På menyn hittar du nya spännande rätter och vi har

kvar de populäraste läckerheterna.

”a’la Lexö” kommer variera under sommaren

där tavlan bestämmer frestelsen.

Alla kan njuta av ”Tillbehör sallad” som finns

i olika varianter istället för pizzasallad. 

I sommar finns det också en matigare vegansallad

”i det gröna”.

Följ oss på       &        Lexö på Resö sommarkök och bar

Varmt välkomna till team Lexö och familjen!

N  58 47.696
E  11 9.888

Kom hit med bil, buss eller båt.

Strömstad

Grebbestad

Välkomna!

Hejsan alla gäster!
Meny hela Dan 2017

Resö

Sillbrunchen är mycket populär och gäster åker långa väger för att njuta av våra sillar.
Ett 20-tal olika smaker av våra egna klara och krämiga inlagda sillar, potatisvarianter,

ägg, olika hårdostar och bröd, knäckebröd, Saltstänk pizzaslice m.m.
OBS! Självklart serverar vi även Pizza under sillbrunchen men inte à la carte!

SILLBRUNCH 145:-
       lördagar & söndagar 12

-15

Lexö på Resö Sommarkök & Bar

#LexöpåResö

E6

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

Dilla  Dillakvavit, sambuca, färsk äpple- & citronjuice, prosecco och dill.

Snackis Prat, akvavit, fläderlikör, mynta, citronjuice, cava.

Schysta meloner Vodka, vattenmelon och aperol.

Solkyss Som en kyss med gin, limoncello och citronjuice.

Päronet Vodka, päronjuice, timjan och prosecco.

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

Sting Gin, campari, limejuice, ingefärsjuice och chili-sockerlag.

Jamii!!! Ljus rom, vanilj- & rabarberjuice, jordgubbspuré.

GT Gin tonic med enbär, is och citron.

GT Henricks Gin, tonic, gurka och svartpeppar.

Cuba libre  Dröm om Karibien med mörk rom, Coca cola och citron.

Sea Breeze Vodka, cranberry juice, is och lime.

Hot Sunrise Tequila, apelsinjuice, citronjuice, chili & grenadin.

Avec
Vi har ett frestande sortiment 

av olika rom och grappa.
Givetvis finns cognac, calvados, 

whiskey och olika likörer.

Shots
Brännmanet, fulshot, inge-
färsshot, rackibajsare m.m.
Jägermeister, Frenet Branca, 
fishshots, olika snapsar m.m. 
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Tunna frasiga pizzor 
Helrätt 115,-
Tarte flambé, en tunn pizza som njuts i Alsace. 
Gräddas med bacon, rödlök, crème fraiche och ost.

Vågrätt 159,-
Tarte flambé som jag skapade på Marstrand. 
Räkstjärtar, Resö havskräfta, rödlök, crème fraiche och ost.

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

Räkan 138,-
Räkstjärtar, rödlök, syltad fänkål, tomatsås och ost
samt krämig dillaioli.                

Vesuvio 98,-
En klassisk pizza med skinka, tomatsås och ost.                    

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

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

Maffioso 145,-
Parmaskinka, getost, blomhonung, tomatsås och ost. 
Serveras med basilikaolja och ruccola.

Spinachi 119,-
Spenat, lök, vitlök, syltad fänkål, svarta oliver, kronärts-
kocka, tomatsås och ost. 

Dantes Inferno  119,-
En het pizza med pepperonikorv, vitlök, 
jalapeño, peppar, lök, tomatsås och ost.

Grann i Åsa 145,-
Skinka, pepperonikorv, rödlök, färska champinjoner, 
tomatsås och ost samt bearnaisesås.

Förrätter
Tillbehör sallad 20,-
Tillbehör sallad i olika varianter som passar till alla!

Nippon 125,-
Tärnad rödtunga marinerad med lime, chili, gari, vitlök, vårlök och 
thaibasilika. Wasabi- & ingefärscrème serveras i romansalladsblad. 
Strös med rostad lök och svarta sesamfrön.
Samt sesam-sojasås smaksatt med chili och muscovadosocker.

Räkmums 135,-
En mumsig räkröra blandad med crème fraiche, majonnäs,
finstrimlad purjolök och smaksatt med dill och pepparrot,
serveras på vårt rågbröd och sallad.

LG 179,-
Löjligt God! En stor räksmörgås med dillmajonnäs,
ägg, gurka, tomat, sallad, citron på vårt rågbröd.

Serrano och manchego 110,-
Tunna skivor av serranoskinka. Serveras med marinerad
kronärtskocka, svarta oliver, minilök, chili, persilja samt
manchegoost. Serveras med paprika, mojo och focaccia.

Desserter 
Tosca  59,-
En mjuk nötig toscakaka med vispad grädde. 

Gottegrisen  89,-
Gottegrisen för både stora och små! Vaniljglass med kolasås, 
chokladglass med chokladsås, jordgubbsglass med jordgubbs-
sås. Serveras med olika godis. 

Limone  65,-
En italiensk citrontarte med mandelbotten och italiensk
varmslagen maräng.

Knäckad crème brûlée   79,-

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

Vit kladdkaka  75,-
En vitchoklad kladdkaka med havtorn-, blåbär och hallonsylt.

Sorbet  75,-
Passionfruktssorbet och mangosorbet med passions-
frukts- & mangosås.

Kaffedrinkar
Irish Coffee
Kaffe, whiskey, farinsocker, vispad grädde. 98,- 119:-
Kaffe Karlsson
Kaffe, Cointreau, Bailey´s, vispad grädde. 98,- 119:-

Varmrätter 
Zicken zoppa  179,-
En smakrik fisksoppa med vitlök, vitvin, smakrik fiskbuljong,
grädde och persilja. Serveras med sommarens goda grönsaker
och färskpotatis.

Havets Wallenbergare 175,-
Havets Wallenbergare gjord på lax med lite brynt smör och
potatismos smaksatt med pepparot. Serveras med sallad gjord
på picklad spetskål, morötter, sugersnaps och dill. 

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

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

Rödtunga och sparris 220,-
Ångkokt rödtungsfilé fylld med sparris på syltad fänkål och
sugersnaps.  Serveras med kallslagen basilikahollandaise
och kokt färskpotatis.

Fransk kyss  220,-
Rosastekt ankbröst med mustig rödvinssås smaksatt med
apelsin. Serveras med chevre- & lökpaj, potatisfondant och
gulbetscrudité. 

i det gröna 155:-
En ljuvlig blandning av sallad med fetaost, avokado, rödlök,
cocktailtomater, gurka och olika färger av marinerade morötter.
Honungssötade, rostade frön och kikärtor. Samt kallpressad
rapsolja, halstrad citron och paprikacrème. 

à la Lexö tavlan bestämmer   ,-
Under sommarsäsongen kommer à la Lexö variera efter de läcker-
heter som är bäst under sommaren. Se tavlan eller
    #alalexö     #LexöpåResö

4 cl 6 cl

4 cl 6 cl

barnpris 
69,-

Tre Njutningar 410:- 
Nippon - Tärnad rödtunga marinerad med lime, chili, gari, 

vitlök, vårlök och thaibasilika. Wasabi- & ingefärscrème serveras 
i romansalladsblad. Strös med rostad lök och svarta sesamfrön.
Samt sesam-sojasås smaksatt med chili och muscovadosocker.

Fransk kyss - Rosastekt ankbröst med mustig rödvinssås 
smaksatt med apelsin. Serveras med chevre- & lökpaj,

potatisfondant och gulbetscrudité.

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

barnpris 
69,-
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Tarte flambé som jag skapade på Marstrand. 
Räkstjärtar, Resö havskräfta, rödlök, crème fraiche och ost.

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

Räkan 138,-
Räkstjärtar, rödlök, syltad fänkål, tomatsås och ost
samt krämig dillaioli.                

Vesuvio 98,-
En klassisk pizza med skinka, tomatsås och ost.                    

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

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

Maffioso 145,-
Parmaskinka, getost, blomhonung, tomatsås och ost. 
Serveras med basilikaolja och ruccola.

Spinachi 119,-
Spenat, lök, vitlök, syltad fänkål, svarta oliver, kronärts-
kocka, tomatsås och ost. 

Dantes Inferno  119,-
En het pizza med pepperonikorv, vitlök, 
jalapeño, peppar, lök, tomatsås och ost.

Grann i Åsa 145,-
Skinka, pepperonikorv, rödlök, färska champinjoner, 
tomatsås och ost samt bearnaisesås.

Förrätter
Tillbehör sallad 20,-
Tillbehör sallad i olika varianter som passar till alla!

Nippon 125,-
Tärnad rödtunga marinerad med lime, chili, gari, vitlök, vårlök och 
thaibasilika. Wasabi- & ingefärscrème serveras i romansalladsblad. 
Strös med rostad lök och svarta sesamfrön.
Samt sesam-sojasås smaksatt med chili och muscovadosocker.

Räkmums 135,-
En mumsig räkröra blandad med crème fraiche, majonnäs,
finstrimlad purjolök och smaksatt med dill och pepparrot,
serveras på vårt rågbröd och sallad.

LG 179,-
Löjligt God! En stor räksmörgås med dillmajonnäs,
ägg, gurka, tomat, sallad, citron på vårt rågbröd.

Serrano och manchego 110,-
Tunna skivor av serranoskinka. Serveras med marinerad
kronärtskocka, svarta oliver, minilök, chili, persilja samt
manchegoost. Serveras med paprika, mojo och focaccia.

Desserter 
Tosca  59,-
En mjuk nötig toscakaka med vispad grädde. 

Gottegrisen  89,-
Gottegrisen för både stora och små! Vaniljglass med kolasås, 
chokladglass med chokladsås, jordgubbsglass med jordgubbs-
sås. Serveras med olika godis. 

Limone  65,-
En italiensk citrontarte med mandelbotten och italiensk
varmslagen maräng.

Knäckad crème brûlée   79,-

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

Vit kladdkaka  75,-
En vitchoklad kladdkaka med havtorn-, blåbär och hallonsylt.

Sorbet  75,-
Passionfruktssorbet och mangosorbet med passions-
frukts- & mangosås.

Kaffedrinkar
Irish Coffee
Kaffe, whiskey, farinsocker, vispad grädde. 98,- 119:-
Kaffe Karlsson
Kaffe, Cointreau, Bailey´s, vispad grädde. 98,- 119:-

Varmrätter 
Zicken zoppa  179,-
En smakrik fisksoppa med vitlök, vitvin, smakrik fiskbuljong,
grädde och persilja. Serveras med sommarens goda grönsaker
och färskpotatis.

Havets Wallenbergare 175,-
Havets Wallenbergare gjord på lax med lite brynt smör och
potatismos smaksatt med pepparot. Serveras med sallad gjord
på picklad spetskål, morötter, sugersnaps och dill. 

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

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

Rödtunga och sparris 220,-
Ångkokt rödtungsfilé fylld med sparris på syltad fänkål och
sugersnaps.  Serveras med kallslagen basilikahollandaise
och kokt färskpotatis.

Fransk kyss  220,-
Rosastekt ankbröst med mustig rödvinssås smaksatt med
apelsin. Serveras med chevre- & lökpaj, potatisfondant och
gulbetscrudité. 

i det gröna 155:-
En ljuvlig blandning av sallad med fetaost, avokado, rödlök,
cocktailtomater, gurka och olika färger av marinerade morötter.
Honungssötade, rostade frön och kikärtor. Samt kallpressad
rapsolja, halstrad citron och paprikacrème. 

à la Lexö tavlan bestämmer   ,-
Under sommarsäsongen kommer à la Lexö variera efter de läcker-
heter som är bäst under sommaren. Se tavlan eller
    #alalexö     #LexöpåResö

4 cl 6 cl

4 cl 6 cl

barnpris 
69,-
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