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Välkommen till restaurang Mamsell 
 

Här på Mamsell arbetar vi med fokus på råvaror, våra grönsaker kommer 
till stor del från våra samarbetspartner på Klevs gård i Bovallstrand samt 

Bondens skafferi. Havskräftor är fiskade av Fjällbackas lokala fiskare 
Ingmar Granqvist och resterande fisk och skaldjur kommer från 

fiskauktionen på Smögen till största mån. Köttet är från producenter i 
närområdet med fokus på kvalitet och bra förhållande för djuren. 

Filosofin med maten är att det ska vara vällagat med enkla smaker i en 
luftig och härlig atmosfär. Maten är komponerad av vår köksmästare 

Thomas Sjögren som år 2015 vann den prestigefulla tävlingen Årets kock 
samt vann även Kockarnas kamp år 2018. 

Vi serverar filtrerat vatten från Thoreau som både smakar gott och 
värnar om miljön.  

Återigen varmt välkomna önskar Daniel, Tim & Andrea med personal. 
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5-Rätters Meny 

 
Citrongravad Hälleflundra 

Serveras med Ostron yoghurt, äpple, sockertång & ponzu 

 

Tartar på Biff 

Serveras med silverlök, grön sparris, grillad lök & ingefära 

 

Havskräfta 
Serveras med picklade rovor, kålrot, & bovete 

 

Bakad Torskrygg 
Serveras med Havskräfta, lardo, blomkål, libbsticka, alger & vitvinssås 

 

Rabarber 

Serveras med vaniljpanacotta, havrekrisp & brynt smör 

 

Menyn gäller för samtliga i sällskapet 

 

 

 

Tillval av kvällens ostar 125kr 
Meny 695kr/person 

Vinpaket 695kr/person 
Alkoholfritt paket 395kr/person 
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Sparrismeny 
 

Chawanmushi 
Serveras med sparris, forellrom & gräslök 

 

Grillad grön sparris 

Serveras med blåmussla, sockertång & brödcrisp 

 

Inkokt vit sparris 

Serveras med stenbitsrom, rökt gräddfil, vassle & raps 

 

Sotad Kummel 
Serveras med grön sparris, libbsticka, grillad lök, rotselleri & blåmusselsås 

 

Grillad Lammrostbiff 

Serveras med rostad vitlök, pumpa & grillad lammsky 

 

Hallon 
Serveras med hasselnötskaka, mjölkchoklad & maräng 

 
Menyn gäller för samtliga i sällskapet 

 

Tillval av kvällens ostar 125kr 
Meny 895kr/person 

Vinpaket 795kr/person 
Alkoholfritt paket 395kr/person 
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Förrätter 
 

Inkokt vit sparris 
Serveras med stenbitsrom, rökt gräddfil, vassle & raps 

225kr 

Havskräfta 
Serveras med picklade rovor, kålrot, & bovete 

199kr 

Citrongravad Hälleflundra 
Serveras med Ostron yoghurt, äpple, sockertång & ponzu 

189kr 

Tartar på Biff 

Serveras med silverlök, grön sparris, grillad lök & ingefära 
179kr 

 
Varmrätter 

 
 

Fisk och Skaldjursgryta 
Med dagens fångst från Smögens fiskauktion samt primörer 

279kr 
 

Sotad Kummel 
Serveras med grön sparris, libbsticka, grillad lök, rotselleri & blåmusselsås 

369kr 
 

Grillad Lammrostbiff 
Serveras med rostad vitlök, pumpa & grillad lammsky 

359kr 



 
Vid eventuella allergier eller matavvikelser meddela din servis 

 

 

Desserter 
 

Rabarber 

Serveras med vaniljpanacotta, havrekrisp & brynt smör 
129kr 

 

Hallon 
Serveras med hasselnötskaka, mjölkchoklad & maräng 

129 

 

Kvällens Ostar 
3 olika sorters ostar med marmelad samt knäcke 

169kr 

 

 

 

 
 
 


