
Öppet från 12.00 - kvällen
    12:e juni - 9:e augusti

SOMMARKÖK & BAR

på Resö

HAMNHOLMEN 457 97 RESÖ

Välkomna!
0525-250 00/

Meny hela Dan 2015



Det var när ”sillbrunchen gick till” som vi kom till Resö och har 
sedan 2010 drivit Lexö på Resö Sommarkök & Bar. Vi trivs som 
fisken i vattnet! Vår idé är professionell enkelhet med en meny 

som passar alla och att vi skall utstråla glädje.
 

Jag debuterade tidigt på 80 talet, gick ut som kursetta på 
restaurangskolan i Göteborg. Förstod av mästerkocken Tore 

Wretman vikten av gedigen grundkunskap.
Som ung köksmästare tog jag personligt ansvar för ett 

nyskapande som snabbt ledde fram till lyriska omdömen från 
både gäster och media.  Under åren har det blivit många

 utmärkelser och segrar i matlagningstävlingar.
 

Här på Lexö på Resö är det mamma Stina som håller hårt 
i pengarna. Sonen Oscar har sleven i grytorna. Sonen Fredrik 

hjälper mamma och är duktig på att släcka törsten. 
 

Själv är jag glädjepojken som med all min kunskap och
erfarenhet binder ihop Lexö på Resö till ett härligt team med

kockar, pizzabagare, servis- och barpersonal som sprider 
matglädje till alla gäster!  

 
 

Varmt välkomna till team Lexö och familjen!
Dan Lexö

Hejsan alla gäster!



SILLBRUNCH 135
:-

       lördagar & söndagar 
12-15

Ett 20-tal olika klara och krämiga sillar, potatisvarianter,
slicad Saltstänkspizza, ägg, ostar och bröd m.m.

OBS! Självklart serverar vi även Pizza under sillbrunchen!

MIDSOMMARAFTON 
19 juni från 15.00   

Dans kring midsommarstången på planen vid hamnmagasinet!

DETTA HÄNDER I SOMMAR

Partypatrullen, Marcus MAx, Niss 
    och många fler

Vinyl, ett gäng med Dj:s och Lex-ös

Spana in dantefood.com för fler händelser

Mat- och dryckupplevelser



Side salad 45:-
En grönsallad gjord på olika salladssorter, picklade grönsaker 
och focacciakrutonger. Kryddas med svartpeppar och olivolja. 
Passar bra som enkel förrätt, side salad eller till pizzan. 

Räkmums 105:-
En mumsig räkröra blandad med crème fraiche, majonnäs, 
finstrimlad purjolök och smaksatt med dill och pepparrot. 
Serveras med hembakat focacciabröd.

LG  169:-
Löjligt god räksmörgås med majonnäs, ägg, gurka, 
tomat, sallad, citron på vårt rågbröd.

Ljuvliga sillar  139:-
4 ljuvliga sillar. Krämig örtsill, enbär- och ginsill, 
ingefära- och wasabisill, lök- och matjesill på en 
grön planka med rågbröd och färsk potatis. 

Sillplanka med snaps 210:-
4 ljuvliga sillar med 4st 1,5 cl snaps. Kallsupen,
OP akvavit, Västkustsnaps och Bäska droppar. 

Gubbröra 75:-
En klassisk krämig gubbröra gjord på ansjovis, lök, ägg, dill, 
persilja och gräslök. Serveras på rågbröd och fräsch sallad.   

På röken 89:-
Glaserad varmrökt lax på en marinerad kålrotscarpaccio 
och fräsch sallad. Serveras med krämig vitlöks- och basilikasås. 

Pang på rödBettan 75:-
Honungsgratinerad chèvreost med goa rödbetor. 
Kryddad med svartpeppar, flingsalt och olivolja.
Serveras med rostade valnötter och ruccola.

Förrätter och Smårätter

På röken - varmrökt lax, kålrotscarpaccio, vitlöks- & basilikasås.
Sejrygg - halstrad sejrygg med brynt smörhollandaise.
Havtorn - havtornsmousse med savoyardkrisp och hallonsås.

Tre läckerheter 325:-



Zicken zoppa  169:-
Krämig smakrik fisksoppa med vitlök, vitt vin och 
dill samt saftiga sommargrönsaker.

Havets Wallenbergare 165:-
Lexö´s populära laxburgare med gôtt mos smaksatt
med pepparrot. Serveras med lite brynt smör, 
picklad vitkål, rödlök och morötter.

Mareld  179:-
Skaldjurspasta med räkor, musslor och 
grönsaker i en het och ljuvlig sås.

Heta musslor  165:-
Blåmusslor kokta i vitt vin, grädde, vitlök, chili och 
persilja. Serveras med hembakt focacciabröd.

Sejrygg 198:-
Halstrad sejrygg med brynt smörhollandaise smaksatt 
med gräslök. Serveras med slungade suger snaps 
och kokt färskpotatis.

Black magic  159:-
Lexös möra black ribs/revben med black beans chili 
och teriyakisås. Samt rostade sweet potatoes. 

Gödkalvsrygg 199:-
Halstrad gödkalvsrygg med grönpepparbearnaise och 
saltrostad färsk potatis. Serveras med en lök- och tomatsallad.   

à la Lexö tavlan bestämmer :-
Se tavlan! Under sommarsäsongen kommer à la Lexö 
variera efter de läckerheter som är bäst. Det kan bli allt ifrån
skaldjur, fisk, kött, vegetariskt till en 2- el. 3-rättersmeny.      

Varmrätter



Helrätt 109:-
Tarte flambé, en tunn pizza som njuts i Alsace. 
Gräddas med bacon, rödlök, crème fraiche och ost.

Vågrätt 155:-
Västkustsk Tarte flambé som jag skapade i slutet på 90-talet. 
Räkstjärtar, Resö havskräfta, rödlök, crème fraiche och ost.

Laxö 125:-
Kallrökt lax, spenat, lök, vitlök, crème fraiche och ost.

Räkan 138:-
Räkstjärtar, rödlök, svarta oliver, tomatsås och 
ost samt krämig vitlök- & basilikasås.                

Vesuvio 92:-
En klassisk pizza med skinka, tomatsås och ost.                    

Capriccosa 95:-
Skinka, färska champinjoner, tomatsås och ost.

Quattro stagioni 129:-
Räkor, skinka, blåmusslor, färska champinjoner, 
kronärtskocka, tomatsås och ost.

Maffioso 139:-
Parmaskinka, getost, blomhonung, tomatsås och ost. 
Serveras med basilikaolja och ruccola.

Verdi diablo 105:-
Broccoli, lök, svarta oliver, kronärtskocka, ruccola, 
tomatsås och ost. Serveras med sweet chilisås. 

Dantes Inferno  1 19:-
En het pizza med pepperonikorv, vitlök, 
jalapeño, peppar, lök, tomatsås och ost.

Saltstänk 98:-
Strimlad rödlök, kapris, svarta oliver, ansjovis- & 
sardellcrème, tomatsås och ost.

Grann i Åsa 139:-
Skinka, pepperonikorv, rödlök, färska champinjoner, 
tomatsås och ost samt bearnaisesås.

Tunna frasiga pizzor

barnpris 65:-

barnpris 65:-



På kanelen  69:-
Mjuk äppelkaka med kanelkaramellsås och vaniljglass.

Gottegrisen för både stora & små.  82:-
Vaniljglass med kolasås, chokladglass med 
chokladsås, jordgubbsglass med jordgubbssås. 
Serveras med olika godis. 

Chili panna Cotta  75:-
Chili panna cotta med färska jordgubbar 
i en apelsin och jordgubbssås.

Knäckad crème brûlée   75:-
Chokladälskaren  82:-
Ljummen chokladfondant med chokladglass 
och riven choklad.

Havtornsmousse  75:-
Havtornsmousse med savoyardkrisp och 
hallonsås kokt med rödvin.

Irish Coffee
Kaffe, whiskey, farinsocker, vispad grädde. 89:- 1 10:-
Kaffe Karlsson
Kaffe, Cointreau, Bailey´s, vispad grädde. 89:- 1 10:-

Dessert

Kaffedrinkar
4 cl 6 cl

4 cl 6 cl

Avec till kaffet!
Cognac Calvados Mörk rom Grappa Whisky 
Tequila Punsch Baileys Kahlua Drambuie
Cointreau Xanté Minttu Grand Marnier
Sambuca Galliano Strega Amaretto Limoncello



N º58 47.696
E  11 9.888

Kom hit med bil, buss eller båt.

Oslo

Strömstad

Grebbestad

Göteborg

Skåne

E6

Besök Lexö´s hemsida dantefood.com
Recept m.m.

Resö


