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Fiskekajen / Badkrukan Beachclub
/ Triumf Glasscafé / Bahia / Bahia Lounge

Läs om våra
serveringar i hamnen
s.4-5

Spela vårt
hamnspel
s.8-9

Sommarens
soligaste tips!
s.10-11

Läs digitalt!
Läs denna tidning och
tidigare års tidningar
digitalt. Scanna QR-koden.

Klart att vi finns med
på sociala media.
#fiskekajen, #badkrukanbeachclub,
#bahialounge, #bahia_bastad
@fiskekajen, @badkrukanbeachclub,
@bahia_bastad, @bahialounge
Och på Facebook heter vi Båstad
Hamnrestauranger kort och gott.

Vi älskar a
hashtaggadtt bli
incheckade e,
o
c
instaföljda. h

MORGONSTUND HAR
GULD I MUND

då går solen upp i
Båstad i sommar
24 juni
(midsommarafton)
04.19

17 juli
(dagen efter Tennislördagen)
04.43

31 juli
(”sista juli”)
05.07

15 augusti
Ansvarig utgivare: Båstad
Hamnrestauranger AB
• Tryck: Båstad Tryckeri
• Text: Claes Kanold
• Foto: Göran Buhre / Lasse Bengtsson
• Layout & illustration: Rebecka Porse Schalin
P&S Grafisk Form & Illustration

Båstad Hamnrestauranger AB
ansvarar ej för eventuella tryckfel
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(när skolorna börjar ungefär)
05.36

31 augusti
(sist sommardagen)
06.08
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Somrigt välkomna till
United Nations Of Båstad
Hamn och Strand!
En promenad utefter hamnpiren, från Bahia-boden längst därute in till Badkrukan
Beach Club på stranden, är som en vandring mellan vitt skilda kontinenter och en
härlig blandning av olika matkulturer.
Det kan vara sättet att umgås på, inspirerat
av mitt andra hemland Brasilien. Att njuta av
ostron, musslor och champagne, som i Frankrike.
En Toast Skagen, döpt efter den idylliska byn
på danska Nordjyllands topp. Svenska räkor på
läckra mackor. Nytt för i år: Sushi á la Japan
på Bahia Lounge! Italienska pizzor, spanska
charketuier, grekiska oliver, argentinska och
sydafrikanska viner, glass tillverkad i Partille
utanför Göteborg och säkert några andra länder
till som jag inte kommer på så här i brådrasket.

Allt med en vänlig skånsk touch. Den där
speciella Båstad-feelingen som vuxit fram och
präglat byn ända sedan Ludvig Nobels dagar och
som förstärkts med hjälp av tennisturneringen
som byter namn lika ofta som den får nya
huvudsponsorer!
Själv är jag uppvuxen här i byn och började
jobba med tennisen långt innan jag fyllt moppe.
Och i mer än 30 år är det restaurangerna här
i hamnen och på stranden som utgjort mitt
arbetsliv. Om somrarna är jag på plats från tidig
soluppgång och går och lägger mig ungefär
samtidigt som Moder Sol går ner. Jag trivs
varje sekund jag är här. Mitt mål med Båstad
Hamnrestauranger är att våra gäster också ska
trivas och vara nöjda med allt vi har att erbjuda.
Välkomna ska ni vara.

Smaklig spis!
Lasse Bengtsson
grundare/ägare

3

Häng
med ossn

en soft sightseeing frå
hamnen till stranden
På en svartlackerad träbänk med soldränkt utsikt över guppande flybridge
och vajande flaggspel sitter hamnens
motsvarighet till Werner och Werner
– Lasse och Christer – och finslipar
upplägget inför dagens begivenheter.
Det är som vanligt tidigt, tidigt på
morgonen och inget är öppet. Men de
båda herrarna har egna nycklar så de
har redan hunnit fixa sig varsin kopp
kaffe. En lastbil modell större har fällt
ner bakrampen, chauffören håller
på att baxa ner en pall med varor
under överseende av Haider. Haider
är vår egen Super Mario, som har koll
på varenda vinkel och vrå på i våra
kylar, hyllor, barer, kök, lager och
restauranglokaler, utan honom
hade vi stått oss slätt.
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Några meter ut mot havet till rullas strax
jalusierna upp på ena kortsidan av Bahia
Lounge. Det är juli och det är frukostdags.
Varma croissanter, kaffe, juice, ost,
marmelad. Succé förra sommaren,
ännu bättre i år. Senare på dagen byter
loungen skepnad. Maximilian och hans
team superchefs tar över i köket. Han är
en av Europas mest eftertraktade sushimasters med meriter från bland annat
England och Tyskland. Sushi som vi är
vana vid. Hot sushi som vi inte är så vana
vid, det är en friterad variant. Vietnamesiska sallader. Sitt och njut eller take away
till stranden eller piren eller hem eller
till båten. Ännu senare på dygnet ännu
mera lounge. Aperol-häng, soff-mys, laidback-musik. Sommarkväll med andra ord.
Sommarens loungebubbel: Prosecco
serenello extra dry – en doft av päron
och lime. Frisk syra!
Sommarens loungechampagne: Cattier
Premier Cru Brut – härlig fruktighet med
ett torrt avslut. Rökig doft av grillade
äpplen, jordgubbar och smultron. Mums!
Allra längst bort på piren, innan den
kröker sig ut i Laholmsbukten tronar det
balla skjulet som blivit ett landmärke
bland bodarna i hamnen. Vi snackar
förstås Bahia. Innan vår kompis Felix
drog vidare till nya utmaningar på Öland
i början av sommaren lärde han ut
konsten att laga södra Sveriges godaste
krabbtacos till ett nytt grymt gäng. Även
den friterad torskfilén, friterade nachosen
och de friterade krispiga kycklingfiléerna
lär finnas kvar på menyn – vi lever ju i ett
fritt land, ännu så länge!!!

Sommarens öl på Bahia: Kona Big
Wave: Golden ale. En frisk och fruktig
öl som är en riktig törstsläckare i
sommarvärmen.
Nu gör vi helt om och flanerar tillbaka
mot land igen, till Fiskekajen närmare
bestämt. Här kan vi inte låta bli att som
vanligt rekommendera Serena Williams
älsklingsrätt Fisk och Skaldjursgrytan.
Serena var ju världsetta i tennis när hon
var i Båstad för tio år sedan. Ifall det
funnits någon världsetta i trevligt gästbemötande på en restaurang som också
erbjuder havsdjups-klassiker som Moules
Frites, Toast Skagen, Rimmad Laxfilé
hade den världsettan hetat Camilla.
Jodå, hon är tillbaka i luckan igen!
Sommarens vita på ”Kajen”: Sancerre
Les Pierblancs, Frannkrike: Frisk fylligt
vin med inslag av passionsfrukt,
citronzest med lång delikat eftersmak.
Passar särskilt bra till räkmacka och
getost-sallad. Eller varför inte en Chablis
Servin Frankrike. Låter kanske basic med
chablis men detta är en riktig trevlig
pjäs! Friskt med rökig mineralkaraktär.
Passar till all fisk och löjrom såklart!
Sommaren röda på ”Kajen”: Zinfandel,
Kalifornien, solmogna björnbär, choklad
och lingon, medelfyllig kropp. Trevligt
sällskapsvin!
Sommarens rosé på ”Kajen”: Poison
Rosé Pinot Noir – torrt medelfylligt
rosévin med fruktig smak av jordgubbar,
citrus och mineraler.
Efter att ha suttit ner och ätit eller
druckit ska man äta glass, det är sedan
gammalt. Och apropå trevligt gäst-

bemötande: Matilda
och hennes kolleger
i Triumf Glassbod
går heller inte av för
hackor. Man kan inte
annat än gilla dem,
speciellt inte som att
de alltid skopar upp så
himla stora portioner av
den himla goda glassen i
strutarna och bägarna. Som
ni förmodligen redan lagt
märke till har glassen fått en helt egen bod,
separat från Badkrukan-byggnaden. Det
tycker vi att den är värd efter alla dessa år.
Före detta Triumf Glasscafé har i år
förvandlats till Strandluckan. En service
kiosk där man kan handla godis, kaffe,
korv och bröd utan att behöva vänta i
någon längre kö. Vi ser det som ett trevligt
komplement till hamnens övriga utbud.
Hoppas ni tycker det samma. Öppet bara
när vädret är på sitt soligaste humör.
Och därmed har vi alltså kommit fram
till stranden och Badkrukan Beach Club.
I de delvis ombyggda lokalerna – nytt
utbyggt trädäck, ny barcontainer, lite
bredare inomhusbar – har de välkända
nunorna Salma och Alfons fått sällskap
av Hanna med flera. Garanterat bra stuk
på drinkarna och servicen. Hörde vi After
Beach, någon? Yeah. Med nya husdiscjockeyn Juancho (som vi lär känna
lite närmare på sidan sex) vid tangentbordet. Hörde vi solnedgång, någon?
Visst sjutton. Den sedd från Badkrukan
är så vacker att man bara smälter och
bara vill falla ner på knä och fria till
den där man varit hemligt kär i sen
gymnasiet. Några nätter på ”Krukan”
blir det After Midnight till och med.

Sommarens klassiker på Badkrukan:
Frozen Daiquiri i alla dess smaker:
välj mellan rabarber, passion, persika,
jordgubb eller hallon. Inte bara käck på
bild, utan också väldigt uppfriskande att
dricka en varm sommardag!
Sommarens nytillskott: Pina Colada. En
väldigt populär drink med tropiska inslag
(ananas och kokos). Perfekt att avnjuta i
en solstol i sanden.
Sommarens
alkoholfria: Frozen
Daiquiri går även att få
alkoholfri. Välj mellan
rabarber, passion,
persika, jordgubb
eller hallon. Ett annat
förslag: Flowerpower –
med smak av jordgubb
och fläder, en utsökt
kombination!
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Badkrukan Beach
Club: Viva Mexico!
I sommar är det snudd på dresscode sombrero och poncho på
Badkrukan Beach Club. Mexikansk containerbar och mexikansk
discjockey från Helsingborg.

MUSIKEN:
Hej DJ Juancho – berätta lite om dig själv!
– Jag är från Mexiko City men har
bott i Helsingborg i tio år. Där har jag
spelat mycket på Barfota och andra
ställen, också i Landskrona, Malmö och
Köpenhamn. I Båstad gjorde jag ett
gästspel för några år sedan. Hemma i
Mexico har jag haft egna shower på flera
av de största radiostationerna. Hela min
familj bor där och jag brukar åka dit och
stanna ett par månader varje vinter.
Vilken typ av musik blir det på
Badkrukans After Beach och kvällar
i sommar?
– Det kan bli en mix av funk, latin,
groovy, house, electronic. Allt beror på

stämningen, vilken typ av gäster och
vilken tid på dygnet det är.
Hur låter musiken i ditt hemland
Mexiko?
– Den varierar mycket mellan den traditionella folkmusiken från norr och syd
och musik som har sitt ursprung utefter
kusterna. Det hörs även ett betydande
inflytande från grannlandet USA.
Vad har du för egna favoritartister?
– Jag gillar norska Todd Terje och
Whomadetwho från Danmark.
Vad gör du när du inte DJar?
– Spelar squash när jag får tid, men mitt
stora intresse är foto och konst. Jag har

studerat foto och
många av mina
vänner är konstnärer.
Mina bilder finns på
instagram, där heter jag @juanchot.
Många är nog nyfikna på Mexico City?
– För det första är det inte alls lika farligt
som folk tror. Staden är vackrare än vad
många känner till, inte bara massa trafik
utan där finns mycket intressant att se.
Mexiko City är omgivet av en dramatisk
natur med berg och sjöar två vulkaner!
Under medeltiden var det ett paradis
som aztekerna skapat, men sedan kom
spanjorerna och förstörde alltihop.
Och vad tycker du om Båstad?
– Jättefint. Beachen är cozy, det känns
som man inte är i Sverige!

AFTER BEACHEN & AFTER MIDNIGHT
Svänger det eller svänger det? Badkrukan
After Beach är världsklass. Hela
nordvästra Skåne gungar. Eller har vi
drömt? Snackar vi soft stämning och
sofistikerade samtal med bakgrunds
musik på alldeles lagom ljudnivå? Kalla
öl och varma känslor. Bubbel och babbel.
Sol och hav. Ljuvligt i juli. Och en bit in
i augusti ifall vädret är på gott humör.
Några kvällar har vi öppet extra länge.
Badkrukan Efter Midnatt. Ingen nattklubb,
fast nästan. Blir hur bra som helst.

PREMIÄR FÖR CORONA PÅ FAT
I COOLASTE CONTAINERN
Badkrukan Beach Club är först i Sverige
med egen Corona-container som servar
Corona på fat. Det firar vi med att bygga
ut ett trädäck åt hamnen till. En av de
fräschaste utebarscontainerna som
någonsin skådats om ni frågar oss.
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1. Bahia på Swedish Street Food Truck Awards i Helsingborg.
2. Badkrukans underbara bar.
3. Klart det heter Beach Club!
4. Som på beställning: Fiskekajen.
5. Alla vägar leder till Båstad Hamnrestauranger…
6. Nya fräscha trädäcket på Badkrukan Beach Club.
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Hamns
1.Vilken tennisvärldsstjärna beställde upp
Fiskekajens fiskgryta till
hotellrummet flera gånger
när hen vann turneringen
här 2013?

4.V
bet
or
sus

3.Vad heter
huvudstaden i
Sydamerikas
största land?

2.I vilket land
ligger
landskapet
Bahia?

8
bu
Bå

10. Vem står
staty på
Tennisstadion?

11. I sommar
kommer det att gå
en båt från Båstad
till vilken ö?

9.Vad heter
hamn på
engelska?

13. Vad heter
stranden där
Badkrukan ligger?

16. Vem har tagit
flest bilder på
Badkrukans
solnedgång?

17. I vilket
ligger B

12. Var är Båstad
Hamnrestaurangers
allt-i-allo Lasse Bengtsson
uppvuxen?

14. Vad heter det
typiskt franska
frukostbrödet som
serveras på Bahia
Lounge i juli?
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15. Vad
heter
halvön som
Båstad
ligger på?

Rätt svar:

spelet

Vad
tyder
rdet
shi?

Regler för
Hamnspelet:
1.

5.I vilket
väderstreck
går solen upp
respektive
ner?

2.
3.
4.
5.

8.Vad heter
ukten som
åstad ligger
vid?

6.Vad heter Björn
Borg i mellannamn?

7.Var tillverkas
Triumfglass?

6.
7.
8.
9.

spela med en tärning, inget extra slag
om man får en sexa.
hamna på ruta med ett regnmoln – ta
ett steg tillbaka.
hamna på ruta med sol – ta ett
steg framåt.
hamna på en mörkrosa ruta – följ
pilen tillbaka till den ljusrosa rutan.
den som fuskar genom att titta på de
rätta svaren i förväg får stoppa foten i
en hink med levande krabbor.
svara rätt på en fråga - ta två steg fram.
svara fel – två steg bakåt.
använd gamla kapsyler, mynt eller typ
vad ni vill som spelmarker.
om man inte kan svaret själv är det
tillåtet att googla men då får man
bara gå ett halvt steg framåt om
man svarar rätt!!!!

10. det viktigaste är inte att vinna utan
att deltaga väl.

11. den som kommer först i mål får rätt
att kalla sig Båstad Port Restaurants
Game Champion.

t landskap
Båstad?

18. Vilken är
Båstads
kommunfågel?

19. Vem brukar man
säga la grunden till
att Båstad blev
en populär
sommarort?

20. Redan
för drygt 5 000
år sedan
började man
tillverka glass.
I vilket land?
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Sommarens
soligaste tips
(och ett par regniga)
BOKTIPS FRÅN BÄSTA
BJÄRE BOKHANDEL
Vi sitter ofta på mysiga Bokhandlaregårdens café och läser nyinköpt bok
medan vi mumsar på de goda bakverken.
Som vanligt har vi bett den kunniga
och trevliga personalen om tips inför
sommarens oundvikliga regndagar. Fler
förslag finns på www.bjarebokhandel.se.
Den riktigt läs-törstige nappar på
sommarens erbjudande om 4
pocket-böcker till priset av 3. Adress:
Köpmansgatan 12.
Amor Towles – Lincoln Highway
Författaren till En gentleman i Moskva
är tillbaka med en elegant och driven
tegelsten som utspelar sig i 50-talets
Amerika: I juni 1954 körs artonårige
Emmett Watson hem till Nebraska av
fångvaktaren på arbetslägret där han
precis avtjänat femton månader för
ofrivilligt dråp. Hans plan är att ta med
sin åttaårige lillebror, Billly, till Kalifornien
för att börja om på nytt. Väl framme
i Nebraska upptäcker Emmett att två
av hans vänner från lägret gömt sig i
bagageutrymmet på fångvaktarens bil.
Tillsammans har de gjort upp en helt
annan plan för Emmetts framtid, en som
kommer att ta dem på en ödesdiger resa
i motsatt riktning: till New York City.

Jussi Adler-Olsen – Natriumklorid
När en kvinna begår självmord på sin
60-årsdag kommer ett olöst fall från
1988 upp i ljuset. Under tre årtionden
har en lång rad människor fallit offer för
en våldsam mördare med en sällsynt
förmåga att dölja sina brott. Carl, Rose,
Assad och Gordon på Avdelning Q - som
redan är pressade på grund av coronapandemin - står inför ett av sina mest
komplexa och svårlösta fall någonsin.
Fredrik Sjöberg – Sjöelefanten i
Bukarest
”Sjöelefanten i Bukarest” innehåller
essäer från de senaste tio åren. De
handlar om samlandets psykopatologi,
heraldisk zoologi och glömda konstnärer
– om avlopp, droger, klimatet och patriotismen. Alltihop händer i det vildvuxna
gränslandet mellan kultur och natur,
och texterna präglas av den forskande,
nyfikna blick som har gjort Fredrik
Sjöberg till en högt uppskattad författare
i många länder.
Karl Ove Knausgård – Vargarna från
evighetens skog
Vargarna från evighetens skog inleds
1986. Det är året för Tjernobylkatastrofen,
Challengerolyckan och Palmemordet,
men också ett år som präglas av en djup
regeringskris i Norge. Syvert Løyning, en
ung man i tjugoårsåldern som precis har
återvänt hem till huset där han vuxit

upp, drömmer en natt om sin döde far.
Men det är något som inte stämmer. När
han de följande dagarna börjar att söka
igenom faderns efterlämnade saker får
han också upp flera tidigare okända spår
som alla leder till Sovjetunionen.
Sergej Lebedev – Debutant
En vacker sommardag avlider en äldre
man, en rysk emigrant, på uteserveringen till en välbesökt restaurang i en
europeisk småstad. Stamgästen Vyrin har
för vana att alltid sätta sig så att ingen
lägger märke till honom, men just den
här dagen var serveringen nästan full och
enda lediga platsen var längst ute vid
kanten intill ett yvigt träd. Det plötsliga
sticket, som från en geting, får Vyrin att
reflexmässigt daska sig i nacken. När han
vänder sig om får han syn på en man
som hoppar in i en bil med främmande
nummerplåt. Och mycket snart tvingas
han inse det han befarat att den ryska
underrättelse-tjänstens långa arm efter
nästan trettio år, har hunnit ifatt den
landsflyktige förrädaren.
Debutant är både en isande thriller och
ett stycke nutidshistoria, skriven av en av
vår tids mest intres-santa ryska författare.

Spana in Holger Rune & Co
Ruggigt starke nittonårige dansken
Holger Rune kommer tillbaka till tennisturneringen Nordea Open. Han har haft
ett bra år. Det har regerande mästaren
Casper Ruud också, och även han
kommer till Båstad i sommar, han har ju
en titel att försvara. Också på damsidan
kommer en nordbo försöka försvara sin
titel; svenska esset Mirjam Björklund
vann dubbeln tillsammans med schweiziskan Leoni King förra året. En dansk,
en norrman och en svenska – passar bra
i Nordea Open. Damerna spelar först,
herrarna sedan. 4 – 17 juli. Allt man vill
veta står på www.nordeopen.se.

Diggiloo 23 juli
Showen, som drar igång 19.00, brukar
höras ända ner till stranden. Roligast
ändå att sitta på läktarna och uppleva
Lena Philipsson, Sanne Salomonsen,
Måns Möller, John Lundvik, Jessica
Andersson, Robin Bengtsson och resten
av det stjärntäta gänget. Någon för alla
som man brukar säga.
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Häng med M/S Agnes till
Hallands Väderö
I sommar är det tänkt att de ska gå att
åka färja från Båstad Hamn till Hallands
Väderö. Det har man försökt förr, vi får
hoppas att det går bättre i år. Färdkost
handlar man förstås med sig från någon
av Båstads Hamnrestauranger. Tidtabell
på vaderotrafiken.se.

Bästa starten på dagen:
Frukost på Bahia Lounge
Scenen är som hämtad ur en
sommardröm. Rykande färskt superbt
doftande kaffe. En varm croissant. Ett
glas färskpressad juice. En klick smör,
marmelad och ost. Guppande vågor.
Glada måsar. Dunket från en fiskebåt.
Morgonrockar på väg hem från första
doppet ute på piren. Nyuppstigen sol.
Knallblå himmel. Hallandsåsen som
mäktig kuliss. Bästa frullen rätt och slätt.
I juli från halvåttasnåret fram till tio.
Om det inte är alltför taskigt väder.

hade oss picknick-entusiaster i åtanke vid
uppförandet. Probably the best picknickhamnpir in the world. Innehållet i
picknickkorgen fyller man självklart på
hos någon av våra fina serveringar.
Take Away när det är som bäst.

Sommarens nyheter från Triumfglass
Glass kan man aldrig få nog av. Nya
smaker för i år på nya Glassbodens
lösglassmeny är Cockie Dough och
Cappuccino och så har vi fått en egen
smarrig Badkrukan Special. På pinnglassfronten är sockerfria Nick´s Strawberry
White en god nyhet. Och visst blir man
nyfiken på Farbror Arnes Salt Lakrits,
Kladdkaka och Brynt Smör!

Bahia tävlar i Swedish Street
Food Truck Awards!

Båstad och Bjärehalvön svämmar nästan
över av aktiviteter och möjligheter för
alla tycken och smak. På föredömliga
hemsidan www.bastad.com finns allt
lättöverskådligt upplagt. Även om
biobesök förmodligen inte är det första
man tänker på om sommarkvällarna
rekommenderar vi gärna Sveriges
bekvämaste biograf: Scala uppe vid
Mariatorget. Andra kulturinstitutioner
man inte bör missa är Konsthallen
Ravinen i Norrvikens Trädgårdar – passa
på att strosa runt i trädgårdarna när ni
ändå är där – och Galleri Arnstedt i Östra
Karup, ett rogivande Louisiana i miniatyr.

Ett inslag i nordvästra Skånes stora
sommarbegivenhet, den internationella
stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg
(30 maj – 3 juli), är Swedish Street Food
Truck Awards som går av stapeln 17-19
juni. De 15 bästa foodtruckarna i Sverige
gör upp om titeln. Vinnaren går vidare
till EM som avgörs i München i oktober.
Bahia satsar stenhårt med en meny där
de numera riksbekanta krabbtacosen
toppar listan. Köket laddar med ett riktigt
Dreamteam: Felix E styr upp. I skrivande
stund pågår tuffa förhandlingar med
Robban M och Tosse O. Christer S kanske
hinner ta något pass. Siktet är inställt på
vinst och då måste den namnkunniga
tävlingsjuryn med stjärnkocken Daniel
Berlin i spetsen blidkas, samt den
röstande allmänheten. Ifall chefen
Christers leende är extra brett från 19e
juni och framåt vet vi hur det gick!

Sola i en stol eller trampa i en båt

Kvällskvistnjutning x två

Bortom hamn och strand

Solstols- och trampbåtsuthyrningen på
stranden nedanför Badkrukan Beach
Club har blivit en institution på Skansenbadet. Ibland gör den lustige herrn som
initierade hela härligheten för nästan
trettio år sedan inhopp som uthyrare.
Honom ska man vara snäll mot….

Pique-nique

Efter en lång dag på stranden, golfbanan
eller vid gräsklipparen har vi två laidback-alternativ man inte får missa:
After Beach på Badkrukan Beach Club,
som vissa nätter kan hålla på ända
till klockan två. Softa kvällar på Bahia
Lounge Sommar Sushi Special med
hamnutsikt. Vill man ha lite omväxling
kan man alltid springa emellan.

FINA FISKEN:
recept Fiskekajens
Fisk & Skaldjursgryta
Tillagningstid 1,5 timme.
Receptet avser 4 portioner.

Ingredienser:
1 dl hummerfond
1 dl fiskfond
500 g krossade tomater
1 l grädde
1 l vatten
1 st fänkål
1 st rotselleri
2 st rödlök
3 st morot
200 g lax
200 g sej
1 nät blåmusslor
200 g räkor
1 nypa dill
1 nypa persilja

1.
2.
3.
4.
5.

Skala och hacka grönsakerna
till mindre bitar. Rosta lätt i
stort kastrull.
Tillsätt krossade tomater,
fond, och vatten. Låt koka upp
och puttra lätt i ca 30 minuter.
Under tiden tärna upp fisken
och skölj musslorna.
Efter att grytan puttrat i ca 30
minuter tillsätt grädde och låt
gå i ytterligare 15 minuter.
Mixa soppan till den blir slät.

Till serveringen:
Koka upp soppan och tillsätt
lax, sej och blåmusslor och koka
lätt i ca 10 minuter, beroende på
hur stora bitarna är. Avsluta med
att toppa med räkor, hackad dill
och persilja.

Frågan är om inte de dansk-svenska
sjörövare som i mitten av
1600-talet anlade den
långa hamnpiren
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Glassigt värre
i dubbel
bemärkelse
Triumf Glasscafé har, som framgår på annan plats i
denna publikation, i sommar flyttat ut och blivit en
egen Glassbod. Att titta på en plansch fylld med glass
är som att betrakta ett mästerverk av Piglasso, nej
förlåt Picasso, eller nån. Man blir alldeles tårögd av
lycka. Bland sommarens nyheter i Triumfs sortiment
måste vi framhäva Farbror Arnes ”Brynt Smör” – enligt
en oss närstående glassfantast är
denna skapelse den godaste glass
som producerats i Sverige på hela
2000-talet.
Och glass smakar som alla vet
godast på stranden. Extra gott måste
den smaka på någon av de tio
stränderna på denna lista. Framröstade
av miljoner resenärer på Trip Advisors
Travellers Choice 2022 som de bästa
i världen. Vår enda anmärkning är att
Skansenbadet inte platsar på listan.

r
e
d
n
ä
tr
s
a
t
s
ä
b
s
Världen
1. Grace Bay Beach

Grace Bay, Providenciales,
Turks och Caicos Islands

2. Varadero Beach
Varadero, Kuba

3. Turquoise Bay
Exmouth, Australien

4. Quarta Praia
Morro de Sao Paulo, Brasilien

5. Eagle Beach
Palm/Eagle Beach, Aruba

6. Radhanagar Beach
Havelock Island, Andaman
and Nicobar Islands

7. Baia do Sancho
Fernando de Noronha, Brasilien

8. Trunk Bay Beach
Virgin Islands National Park,
St. John

9. Baía dos Golfinhos
Praia da Pipa, Brasilien

10. Spiaggia dei Conigli
Lampedusa, Sicilien
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Rullande nedgång
utefter åsen
– en soloprestation
Från den åttonde maj (22-05-08) fram
tills det abrupta slutet den femte
augusti (22-08-05!) kan man följa hur
solen bildlikt talat rullar utefter
Hallandsåsen och ner i Laholmsbukten.

Titta på det aningen komplicerade diagram vi
bifogat och de bilder vår favoritfotograf Göran
”The Sunset Lover” Buhre valt ut speciellt för att
glädja alla oss andra solnedgångsälskare. Följ
kurvan och planera in sommarkvällarnas vackraste
drinktillfälle på Badkrukan Beach Club.

8 maj

6 augusti

Fem snabba med Göran Buhre
– solnedgångsfotografiernas solnedgångsfotograf
Hur många solnedgångar sedda från
Badkrukan uppskattar du att du
fångat på bild under alla år?
– Tusen är nog ingen överdrift. Det
började 2006 som en uppgift att varje
gång ta en ny typ av solnedgång när jag
var på Badkrukan. Sedan fortsatte det av
bara farten och rödvin!
Runt vilken datum brukar solnedgången vara mest spektakulär?
– Alltid!
Från vilken plats på Skansenbadet
fångar man solnedgången bäst?
– Över hela stranden.

Något proffstips på hur man skapar
ett tjusigt solnedgångsfoto?
– Man skall inte bara lyfta kameran för
att det ser vackert ut. Djupet är viktigt,
men också kompositionen. De fyra
linjerna du kan få upp i telefonen ger dig
fyra lika stora rutor med fyra skärningspunkter, där kan du med fördel placera en
viktig del av motivet, dit ögat söker sig.
Har du något annat du vill
passa på att hälsa till svenska
folket nu när du får chansen?
– Säg aldrig: ”det vet jag inte
om jag klarar av”. För då
kommer du få rätt.
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MENYER
Badkrukan
Margherita

V

Tomatsås, Mozzarella, färska
tomater, ruccola

Funghi

V

Tomatsås, Mozzarella, champinjoner,
vitlöksdressing, ruccola

Salami
Tomatsås, Mozzarella, Salami,
tryffelcrème, örtolja, ruccola

Shrimpy
Tomatsås, Mozzarella, räkor, dill-aioli

Chèvre

V

Tomatsås, Mozzarella, chèvre,
pinjenötter, honung

Vegetarian

Smörstekt spättafilé

Fiskekajens fisk & skaldjursgryta
med saffransaioli

Vietnamesisk glasnudelsallad
med räkor
Morötter, gurka, paprika, salladslök,
cashewnötter, koriander, sesamfrön samt
asiatisk dressing
Vietnamesisk glasnudelsallad
med grillad rostbiff
Morötter, gurka, paprika, salladslök,
cashewnötter, koriander, sesamfrön samt
asiatisk dressing
Sommarsallad avokado & bacon
Sallad med avokado och bacon serveras
med dijondressing, toppad med svarvad
rödlök och riven Manchego
Sallad varmrök lax
Sallad med varmrökt lax och
avokado samt ägg, serveras med
örtagårdsmajonnäs och picklad rödlök
Burrata
Burrata med örtmarinerade tomater
och Serranoskinka

Oxfilé
Tomatsås, Mozzarella, Oxfilé, Champinjoner,
Picklad rödlök, Chipotlebearnaise,

Lyxkrukan

SNACKS OCH TILLTUGG

Västerbottenost, löjrom, rödlök,
Crème Fraiche, dill

Nutella

Dippsåser: guacamole, aioli,
chipotlemajonnäs

NutellaCrème, jordgubbar

serverade på hönökaka

Moules frites
med pommes & saffransaioli

Rimmad laxfilé
med dillstuvad potatis och citron

med pommes, bearnaisesås
och tomatsallad

Köttbullar
med potatismos och rårörda lingon

Getostsallad

V

med rostade pinjenötter
och honungsdressing

Löjrom från bottenviken
med klassiska tillbehör

Fiskekajens Toast Skagen
Nachos med salsa
Pommes med chipotlemajonnäs
Halloumi fries med tryffeldipp

V

Handskalade räkor

Grillad ryggbiff 200 gr

V

Tomatsås, Mozzarella, aubergine,
soltorkad tomat, zucchini, champinjoner

Nystekt strömming
med potatismos, rårörda lingon
och brynt smör

med smörslungad nypotatis och
dansk remouladsås

MAT

PIZZA

Fiskekajen

V

med picklad rödlök

DESSERT
Vaniljglass
med färska jordgubbar, vispad grädde
och chokladsås

Oliver, chips, nötter

Charkbricka
Fellini, Tryffelsalami, Serranoskinka, Pico de
Gallo, Minimozzarella i Pesto, Olivmix, Parmesanost,
Crostini och Knäcke med havssalt

På Fiskekajen beställer man muntligt i luckan, likadant ute på Bahia – extra
dryck beställer man via QR-koden som sitter fastklistrad på varje bord. På
Hörnan, Badkrukan Beach Club och Bahia Lounge använder man QR-koden.
Det är lätt men vi hjälper förstås till vid behov.

Bahia

Bahia Lounge
FRUKOST

Öppet 07.30-10.30

Krabbtacos

Varje dag i juli

med koriandermajonnäs och mangosalsa

Frukostpaket

Friterad torskfilé

Valfri kaffe eller te, färskpressad apelsinjuice, croissant
eller fralla, marmelad, smör, yoggi, smoothie

med dillpommes och tartarsås
samt citron

Egenfriterade nachos

V

med Pico de Gallo och guacamole
samt riven Manchego

SUSHIMENY
Hot Philadelphia

California Vegetariskt

Lax, Philadelphia, gräslök,
friterad i tempura

Gurka, picklad rädisa, kampyo, gräslök,
avokado, Wasabimajonnäs, vegan

V

Bahias egna friterade
krispiga kycklingfiléer
med lime och 3 sorters dipsåser: BBQ,
guacamole, chilimajonnäs

Hot Spicy tartar

California Zucchini

Lax, sallad, Philadelphia, gurka

Zucchini tempura, picklad rädisa,
gräslök, gurka, spicy vegan majonnäs

Sötpotatispommes

Futomaki Tofu Teriyaki

toppad med picklad rödlök, riven
Manchego, lime och koriander
samt BBQ-majonnäs

California Tempura räkor
Spicy majonnäs, Kampyo

V

V

Friterad tofu, gräslök, sallad,
wasabimajonnäs, gurka

California Lax
Lax, Philadelphia, gurka, avokado

Kizumak Lax
Philadelphia, kampyo, lax,
teriyakisås, sesamfrön

California Räkor och krabbsallad
Räkor, krabba, fiskägg, gurka, avokado

V

POKEBOWLS
Bas 1. Bulgur och gotlandslinser
2. Rotfrukter och linser glutenfritt
Tillbehör Avokado, mango, salladslök,
syrad rödkål, edamamebönor

Badkrukan Strandluckan
Godis och snacks

Korv med bröd

Chips Bjäre
Popcorn
Nötter
Godis i mängder

Varm toast
med ost och skinka

Belgiska Våfflor

Dryck

V

med sylt och grädde

Nachos

V

med varm ost, salsa och jalapeño

V

= Vegetarisk

Kaffe, Te
Läsk
Vitamin Well
Folköl
Alkoholfritt vin och öl
Färskpressad Juice

Med reservation för ändringar

Topping Chilimajonnäs, koriander
majonnäs, sojamajonnäs
Protein 1. Kyckling
2. Tofu V
3. Lax
4. Räkor

Sideorder

V

Pommes
Grönsallad med soyavinägrett
Majskolv med kryddsmör och manchego
Friterade pimiento

Tillbehör
Pico de Gallo
Koriandermajonnäs
Mangosalsa
Guacamole
Chilimajonnäs
BBQ-majonnäs

V
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