
Jag minns första gången jag kom till Madrid, det var i  
början av 1990-talet och jag tågluffade. Jag stod ensam 
och kände mig vilsen, och köpte en macka, en enkel bit 

bröd med serranoskinka. Jag visste inte vad det var, men 
det var så fruktansvärt gott. Enkelheten och  

smakrikedomen från den mackan har nog präglat hela 
min matlagning. Den kommer från hjärtat, jag vill göra 

det enkelt, gott och så härligt som möjligt för våra gäster. 
Ett bord belamrat med tallrikar och glas. Lite rödvin från 
huvudrätten, glas med grappa, kaffe. Efterrätter på väg 

in, huvudrätter på väg ut. Hög, stimmig stämning. En kväll 
som aldrig tar slut. Så ska det kännas på våra krogar.

- Mathias Pilblad

w w w . b o c k h o l m e n . c o m

À LA CARTE
Apertivos

Ett glas champagne  
Nv Launois Grand Cru Brut BdB 

145 kr

Spritz   
Aperol, Prosecco och Apelsin 

135 kr

Bellini   
Mousserande vin och Vit persika 

135 kr

Sidecar
Konjac, Cointreau och Citronjuice 

135 kr

Negroni  
Gin,  Martini Rosso och Campari Bitter 

135 kr

Lynchburg Lemonade  
Jack Daniel’s, Triple sec och  

Färskpressad citronjuice 

135 kr



Ovan:Renovering av 
Bockholmen startas 2003 

TH: Bockholmen 
sommaren 2017

Bockholmens skagenröra    
på smörstekt bröd, syrad rödlök och 
sikrom

Norröna matjessill  
med hackat ägg, skuren lök, gräddfil, 
brynt smör samt friterad jordärtskocka 
och mandelpotatis

Krämig burrata  
med variation på sommartomater, 
solrospesto, saltade mandlar och 
balsamico

Kökets tolkning på caponata  
med grillat vitlöksbröd, oliver, marinerad 
paprika och basilika 

Bockholmens rökta räkor 
med aioli och grillat levainbröd

Ostron med tillbehör 
Serveras efter tillgång  

Förrätt

175 halv 
235 hel

159 kr

169 kr

159 kr

165 kr

32 kr/st
179/6st
335/12st

Köttbullar   
med gräddsås, potatispuré, pressgurka 
och rårörda lingon 

Rimmad lax  
med dillstuvad potatis och grovkorning 
senap

Räksallad  
med avokado, sparris, pocherat ägg 
och nobisdressing

Alltid på Bockholmen
225 kr

225 kr

250 kr

Har ni allergier eller vill ni veta exakt vad maten 
innehåller? Fråga er kypare så berättar vi!



Fisk- och skaldjursgryta  
med inspiration från Sydfrankrike, 
serveras med syrad fänkål, räkor, aioli 
och vitlökskrutonger

Kokt rimmad torsk  
med pocherat ägg, riven pepparrot, 
handskalade färska räkor, 
hollandaisesås och örtslungad kokt 
nypotatis

Bakad regnbågsforell  
med grönärtskräm, sommarens 
primörer, forellrom, havskräftsås och 
örtslungad kokt nypotatis 

Grillad flankstek  
med vitlöksstekt portabello, rostade 
tomater, sotad gemsallad, rödvinssås, 
frasig lökring och chorizokräm

Råbiff på oxe  
med dragonkräm, picklad lök, krispig 
pancetta, bakade tomater, kapris, oliver, 
brödkrisp, riven parmesan och pommes 
frites

Kroppkakor
smaksatta med lagrad ost serveras med 
grönärtskräm, sommarens primörer, 
tryffelmajonnäs, brynt smör och rostade 
hasselnötter

Varmrätt
245 kr

325 kr

289 kr

295 kr

245 kr

225 kr

Glacé au four  
på sockerkaka med jordgubbsparfait  
och kolasås

Rabarberkompott med rostad  
vit choklad 
med maränger och vaniljglass

Kvällens ostbit  
med fikonmarmelad

Crème brûlée  

Liten chokladkräm  
med saltrostade nötter och olivolja

Dagens glass/sorbet  

Tryffel 

Dessert
135 kr

115 kr

65 kr

115 kr

65 kr

45 kr/kula

45 kr




