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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK!
Ansvarig utgivare: Båstad Hamnrestauranger /
Tryck: Pressgrannar / Text: Claes Kanold /
Foto: Göran Buhre / Layout: Rebecka Porse Schalin
Båstad Hamnrestauranger ansvarar ej för eventuella tryckfel.

BÅSTAD

@badkrukanbeachclub
@fiskekajen
@jockeshörna
@havsrepubliken
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Båstad Hamnrestauranger är ett knippe barer,
glasscaféer, restauranger och serveringar som
gör sitt bästa för att din upplevelse av Båstads
strand- och hamnliv ska bli så bra
du någonsin kan önska.

M

ed ett varierat utbud av mat och
dryck ser vi till att det finns något att välja på för alla tycken
och smaker och plånböcker. En glass
på stranden, något svalkande att dricka
med utsikt över hamn, hav, båtar och
människomyller. Smörrebröd, pizza,
havets läckerheter, kött eller vegetariskt.
Från tidigt på morgonen till sent på
kvällen. Eftersom vi gillar spontanitet
har vi i allmänhet inte någon bordsbokning, det brukar alltid lösa sig med
sittplatser. Men är ni ett större sällskap
som vill fira något speciellt kan vi för
det mesta ordna det. Vi arrangerar också fester och event, det är bara att höra
av sig med förfrågan. Våra öppettider
varierar, men under högsäsong (från
midsommar fram till en bit in i augusti)
har alla ställen öppet alla dagar. Tvärtemot vad många kanske tror har vi
faktiskt öppet vissa tider även under vår
och höst, samt för julbord. All sådan –
och övrig dagsfärsk information – finns
på vår hemsida bastadhamn.nu och därifrån kan du klicka dig vidare dit du vill.

SNABBFAKTA
Båstad Hamnrestauranger AB
grundades 2010.
Startades med Badkrukan
följt av Fiskekajen 2011.
Driver idag fem ställen i
Båstad hamn.
Säsongsanställda, ca 50 st,
åretruntanställda 6 st.

HAMNRESTAURANGER

VÅRA FEM STÄLLEN
FISKEKAJEN
Fiskekajens spetsiga plåttak har blivit något av ett landmärke för Båstads idylliska
hamnkvarter. Dock är det den fantastiska
maten och det inbjudande läget som satt
restaurangen på världskartan. Fiskgrytan,
som blev tennisstjärnan Serena Williams
favorit häromåret, lämnar ingen besviken.
Klassikern strömming med potatismos går
heller inte av för hackor. Som namnet antyder domineras utbudet av havets läckerheter, men allt är lika vällagat under ledning
av köksmästaren Joachim Ufer. Fiskenkajen
har öppet varje dag under högsäsong, plus
vissa helger under vår och höst.

13/4 - 1/1
Säsongsöppet

9/6 - 18/6

Restaurangvecka

15/9 - 17/9
Skördefest

7/10

Hummermeny

24/11 - 17/12
Julbord

26/12 - 1/1

Mellandagsöppet

“När kärleken är
kryddan, tycker
alla om maten”

BADKRUKAN
BEACHCLUB
25/5 - 13/8
Säsongsöppet

7/7 - 9/7
Summeron

19/7

Pepes beach volley

2/8 - 6/8
Brasseveckan

KONTAKT
badkrukanbeachclub.nu

FÖLJ OSS
på facebook
@badkrukanbeachclub

BÅSTAD

Har man inte varit på ”Krukan” har man
inte varit i Båstad. Strandnärmare ställe att
njuta en svalkande dryck eller få sig något
gott i magen får man leta efter. Mycket är
magiskt med Badkrukan Beachclub: After
Beachen. Vyn över solnedgången. Fat Franks
läckra pizzor. Hänget i baren. Solstolarna på
stranden. Trampbåtarna. Den medryckande
musiken. Den alltid lika leende personalen.
Chansen att få syn på både hollywoodskådisar och världskända sportstjärnor bland
borden.

“Tropiskare än
St. Tropez, coolare
än Copacabana,
hetare än Haiti”

KONTAKT
fiskekajen.nu

FÖLJ OSS
på facebook
@fiskekajen

JOCKES HÖRNA
Här serveras tidiga morgonbadare och yrvaket båtfolk ljuvlig frukost med bedårande
utsikt över den mysiga hamnen. Även färska
frallor att ta med. Framåt lunchtid plockas
lite lättare kalla rätter fram: smörrebröd,
rökta räkor med aioli, varmrökt lax med
kokt potatis och romsås, gravad lax med
dillstuvad potatis och hovmästarsås. Mot
aftonen kör vi igång smokern med varierande erbjudande från kväll till kväll. Barn- och
familjevänligt. Datevänligt. Spontant-slåsig-ner-vänligt!

26/6 - 6/8
Säsongsöppet

FÖLJ OSS
på facebook
@jockeshörna

TRIUMF GLASSCAFÉ
25/5 - 20/8
Säsongsöppet

FÖLJ OSS

på facebook
@triumfglasscafépåbåstadstrand

Sällan smakar en glass så gott som en het
sommardag. Frågan är om den inte smakar
allra godast på Triumf Glasscafé nere på
stranden vid Skansenbadet. Massor av smaskiga sorters kulglass, mjukglass med toppentoppning så klart. Kaffe, våfflor och kakor.
Vi får ofta höra att vi är väldigt generösa
med portionerna, det beror på att vi gillar
att skämma bort våra gäster. Perfekta läget
för alla som uppskattar havsutsikt medan
glassen smälter i mun.

HAVSREPUBLIKEN
Längst ute vid piren hittas kompisarna
Hugo & Hugos underbara och omskrivna
färgklick. En fantasifull meny med inspiration från Sydamerika och Karibien. Fishen
& chipsen, torskburgaren och paradrätten
krabbtacos får i sommar sällskap av ett gäng
nya spännande överraskningar som vi tror
Båstadhamn-strosarna kommer att gilla.
Förstärkt högtalaranläggning, ett och annat evenemang och en mindre ambulerande enhet är andra nyheter som höjer nivån
ytterligare ett snäpp. Följ oss på instagram
@Havsrepubliken och Facebook Havsrepubliken för att hänga med på vad som händer.

24/6 - 6/8
Säsongsöppet

FÖLJ OSS

på facebook
@havsrepubliken

HAMNRESTAURANGER

TRÄFFA VÅRA PROFILER
Får vi säga det själva är vi ett himla gott gäng. En skön
blandning tjejer och grabbar i olika åldrar. De flesta har
hängt med i många år, andra är lite nyare i teamet. Gemensamt för oss alla är att vi verkligen gillar det vi håller på
med: god mat och dryck serverad med kärlek!

LASSE BENGTSSON
GRUNDARE / ÄGARE

Lasse är den som är först på plats om
morgnarna för att se till att allting är i
ordning. Blir det vajsning på någon apparat eller maskin är han snart där och
fixar. Ligger det något skräp och skräpar
plockar han upp snabbare än blixten.
Sitter inte gärna still, men om han gör
det är det oftast i glatt samspråk med
kolleger eller gäster. Ibland händer det
att Lasse smiter iväg för att spela padel
någon timme. Tillbringar varje vinter
minst ett par månader i det andra hemlandet Brasilien.

JOACHIM UFER
KÖKSMÄSTARE

Jocke gör i år sin sjätte säsong som köksmästare på Fiskekajen. Han är dessutom huvudansvarig för maten på alla Båstad Hamnrestaurangers enheter. Ringa
åldern till trots är meritlistan diger:
skolad på privat hotell&restaurangskola i Marbella, har jobbat på finkrogar i
alperna och på Michelinstjärnbeströdda
Thörnströms Kök i Göteborg. Fenomenal vid spisen, entusiastisk skidåkare
och duktig hobbyfotograf.

AVIVA SHEPPARD
RESTAURANGCHEF

Som restaurangchef på Fiskekajen skapar Avivas fingertoppskänsla för service
gemyt och mys bland gäster och personal. Att hon är utbildad på Grythyttans restaurangakademi borgar för pålitliga rekommendationer av dryck till
den goda maten. Golf- och padeltokig
mamma som helst tillbringar fritiden i
sällskap med sina barn.

BÅSTAD

KARIN JOHANSSON
DRIFTSANSVARIG

Karin ansvarar för allt från personal och
ekonomi på samtliga enheter till att
sköta baren och ruljansen på Badkrukan
nere på stranden. Älskar sitt jobb! Ledig
tid sticker hon gärna ut och reser, långt
bort eller nära. Gillar att känna frihet
och att hänga med häst och hund i naturen. Karin brinner för hälsa och välbefinnande och är utbildad hälsocoach.

HUGO NILSSON &
HUGO SÖDERBERG
ENTREPENÖRER

Duon Hugo&Hugo är killarna bakom
förra sommarens stora succé i Båstad
Hamn – Havsrepubliken. Två barndomskompisar från Göteborg som
bägge just nu bor i Köpenhamn. Söderberg pluggar vid Copenhagen Business
School och sticker till Madrid direkt efter sommaren för en termin utomlands.
Nilsson har just sagt upp sig från sitt
kontorsjobb och drar till hösten vidare
på nya äventyr. Kontakterna med danska huvudstaden behåller de eftersom de
sedan ett år brygger en eget framtagen
maltvinäger i byen.

GÖRAN UFER
LIVSNJUTARE

När Göran tar plats vid spisen på Fiskekajen har sommaren kommit. Hävdar själv att yrkesvalet var ödesbestämt;
mammas rotmos och farmors hemlagade kallskuret banade vägen. När
mästerkocken Ufer inte sommarjobbar
tillsammans med sonen Joachim ägnar
han sig åt catering och är privatkock i
Marbella. Härliga turer i bergen med labradoren Max är ett måste och i Båstad
blir det cykling och simning, ibland i
sällskap med tumlare!

HAIDER SADEK
VAKTMÄSTARE

Utan allas vår egen vaktmästare Haider
hade verksamheten stått still. Fenomenal på att montera, fixa, laga och dona.
Alltid med ett vänligt leende på läpparna. Haider, som bor i Ängelholm, har
jobbat hos oss sedan 2010. Även under
vinterhalvåret finns massor att göra:
slipa och olja möbler, hålla reda på alla
pinaler, skotta snö! Ledig tid ägnas åt att
mysa med familjen. De två barnen och
hustrun är det viktigaste som finns.

HAMNRESTAURANGER

BRASSEVECKAN
2-6 AUGUSTI
UNDER FEM DAGAR I AUGUSTI
FÖRVANDLAS STRANDEN VID SKANSENBADET TILL ETT BRASILIEN I MINIATYR.
Vi spelar sambafotboll, dansar samba, kör zumbapass, visar upp
den förtrollande och fredliga kampsporten capoeira och massor av
andra aktiviteter. Alla får vara med. Unga och gamla, stora och
små. På scenen blir det underhållning med några av Brasiliens
främsta artister. Det blir färgsprakande dansuppvisning med äkta
karnevalkänsla varje kväll. Vi grillar och serverar utvalda nationalrätter – missa inte feijoada och churrasco! Missa för allt i världen
heller inte söndagskvällens stämningsfulla avslutningsceremoni. En
av sommarens absoluta höjdpunkter. Brasseveckan är ett arrangemang för hela släkten. En oförglömlig dag i början av 2000-talet
var vår yngsta gäst åtta dagar ung och den äldsta 94 år pigg!

Boka gärna vårt brassepass
och läs mer på brasseveckan.se.
VÅRA SPONSORER:

2017
DENTI
N
A
R
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2, 3, 4,
BÅSTAD

MOULES FRITES
Varje sommar lagar Fiskekajen över tre ton
blåmusslor. Testa vårt recept! Smaklig måltid!
// Jocke, köksmästare på Båstad hamnrestauranger.
1 kg blåmusslor
3 dl vitt vin
100 g smör
1 st morot
1 st liten rotselleri
5 klyftor vitlök
2 st charlottenlökar
2 kvistar persilja
2 kvistar dill
2 kvistar timjan
1/2 citron
med
a
r
e
v
r
e
Tips: s es frites
pomm aioli.
och

1. Skölj och borsta musslorna,
släng alla trasiga.
2. Hacka morot, rotselleri,
charlottenlök och vitlök och
fräs lätt med smör i en stor
gryta eller mouleskastrull.
3. Lägg i timjan, häll i vin
och låt koka upp.
4. Lägg i musslorna och lägg på ett
lock. Låt koka i drygt 10-15 minuter
tills alla musslor har öppnat sig.
5. Avsluta med att toppa
musslorna med hackad dill,
persilja och pressad citron.
6. Redo att ätas!
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BOKA DIN FEST HOS OSS
VI ORDNAR DET MESTA! BRÖLLOP, MINGEL, KALAS,
VARMA TUNNOR, JULBORD, MED MERA.
WWW.BASTADHAMN.NU
0431-72444

VI ÄLSKAR SOLNEDGÅNGAR

KOM OCH UPPLEV SOLEN MED OSS I SOMMAR / BÅSTAD HAMNRESTAURANGER

HITTA HIT!

2
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3
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BÅSTAD

1

FISKEKAJEN / hamnplan, Båstad

2

BADKRUKAN BEACHCLUB / stranden, Båstad

3

JOCKES HÖRNA / hamnplan, Båstad

4

TRIUMF GLASSCAFE / stranden, Båstad

5

HAVSREPUBLIKEN / hamnplan, Båstad

BÅSTAD
PADEL
KLUBB

HAMNEN I BÅSTAD
Välkommen till Sveriges första padel
klubb. Vi byggde vår första bana i Båstad
hamn år 2009. Bli medlem för att nyttja
vår padelbana. Boka speltid på machi.se.
BASTADPADELKLUBB.SE

PÅ SK FISK EK A JEN
ÖPPN AR 1 3 /4

Fiskekajen helgöppet
fre-sön April-Maj
Glasscafé helgöppet
lör-sön Maj

M O R S DAG
FISK EK A JEN
28/5

PRI M Ö R G I LLE
12 - 1 4 M A J
PÄR ANS
DAG
3 /6

R E STAUR ANGVE CK AN FISK EK A JEN
9-18/6

Fiskekajen öppet
dagligen 9 juni

DJ CHALL AN G E
1 6 J UN I
Jockes hörna & Havsrepubliken
öppnar 24 juni

BJÄRE CHALLEN G E
3 0 J UN I-1 J ULI
CH AL L ENGE TO UR 8 - 15 J ULI
SWEDISH O PEN
DAM ER 24 - 3 0 J ULI
V E T ER AN SM 2 9
J ULI - 5 AU G US T I
J I LL J O HNS S O N
KO NSER T 4 AU G US T I
Jockes hörna & Havsrepubliken
stänger 6 augusti
Badkrukan stänger
13 augusti

SKÖ R DEH ELG
FISK EK A JEN
15 -1 7 /9

Badkrukan & Glasscaféet öppet
dagligen 16 juni

N E X T G EN ER AT ION CUP
2 6 -30 J UN I
SUM M ER O N 7 -9 JULI
SWEDISH O PEN
HERR AR 1 7-2 3 JULI
HAN T V ERK SMÄ S S A
2 8 -30 J ULI
SE G L AR V E CK A 1-6
AU G US T I

DI G G ELO 6 AU G US T I

BR A S SE VE CK AN
B ADKR UK AN
2 -6/8

Glasscafé stänger
20 augusti

DAV I DS C UP 1 5 -1 7 SEP T EMBER
Fiskekajen helgöppet
september-oktober fre-sön

H U M M ERM EN Y
FISK EK A JEN
7/10

26 december-1 januari
mellandagsöppet Fiskekajen

JULBOR D
FISK EK A JEN
24/11-1 7 /12

Öppnar igen till påsk!

SÄSONGSSCHEMA
WWW.BASTADHAMN.NU

