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Sjøhuset Restaurant ligger nydelig til i de gamle lokalene til  Ekbergs saltbu. Bygget sto klart få år 
etter bybrannen 1892 og saltet som ble importert var til bruk i silde- og makrellfisket i første 

halvdel av 1900-tallet.    Ved siden av salt-driften var Ekberg kurvmaker 
og storimportør av bast, peddik og bambus. 

Sjøhuset åpnet for første gang som restaurant i 1982.

FISKESUPPE                     liten 155,-  / stor 205,-

Serveres med brød og smør

MOULES FRITES  225,-
Ferske blåskjell dampet med løk, 

med pommes frites og aioli
Mussels steamed in white wine, onion, garlic and cream. 
Served with french fries and aioli

FERSKE REKER              ukens pris 
Reker fra Fiskeeksperten Reinhartsen. 
Serveres med majones, sitron og brød
Fresh shrimp with bread, mayonnaise and lemon
Inneholder: hvete (brød), skalldyr, egg

SALAT MED LAKS OG ØRRET  205,-
Røkt laks og ørret med salat, spelt, 
knutekål, syltet rødløk og dill-emulsjon
Smoked salmon and trout with salad, spelt, kohlrabi, pickled 
onion and dill emulsion

SKAGENSMØRBRØD  155,-
Landbrød med salat og Skagenrøre 
av reker, krepsehaler og asparges
Bread, green salad and “Skagenrøre” with shrimp, 

KYLLINGSMØRBRØD  155-
Smørbrød med kyllingrøre av eple, 
gulrot og karri blandet i majones
Sandwich with chicken, curry, apple and 
carrots mixed in mayonnaise

KYLLINGSALAT  205,-
Kyllingbryst, bacon og fritert potetlefse. 
Serveres med parmesan og Cæsardressing 

parmesan and Caesar dressing

FISH AND CHIPS  245,-

Serveres med pommes frites, ertepuré 
og remulade

and tartar sauce

ENTRECÔTE  305,-
Bakte tomater, syltede grønnsaker, 
pommes frites og kaldrørt béarnaisesaus
Entrecôte served with baked tomatoes, pickled vegetables, 
pommes frites and béarnaise sauce

SKALLDYRTALLERKEN  389,-     
Reker, sjøkreps og en halv hummer, 
salat med syltede grønnsaker, 
brød og majones
Shrimp, crayfish and half lobster, salad with pickled 
vegetables, bread and mayonnaise

MENY

bSjøhuset-restaurant  vSjøhuset 
Åpent mandag - lørdag fra 11.00 

søndag fra 12.00

Online bordbestilling 
SJOHUSET.NO

DESSERT
JORDBÆR  135,-
Servert med nyrkrem, havre 
og jordbærsorbet 
Strawberries, “nyr” cream, oats and strawberry sorbet  
Inneholder: melk, havre

SJOKOLADE  135,-
Sjokoladekakebiter, nyrkrem, oats 
og vaniljeis 
Bites of chocolate cake, “nyr” cream,
oats and vanilla ice cream 
Inneholder: melk, egg, havre

BARNEMENY
KYLLINGBRYST 130,-
Kyllingbryst med pommes frites og salat
Chicken breast with french fries and salad

PØLSER  99,-
2 grillpølser med pommes frites
2 grilled hot dogs with french fries
Inneholder: melk

FISH AND CHIPS    125,-
Med ertepuré, pommes frites og remulade

and tartar sauce

ISCUP  95,-
Vaniljeis og sjokoladesaus
Vanilla ice cream and chocolate sauce
Inneholder: egg, melk 

Snacks
OLIVEN 75,-

Marinerte oliven
Marinated olives. 

SØRLANDSCHIPS 85,-
Serveres med rancherdressing

Potatochips, served with rancherdressing.

french fries

french fries


