
  

Meny se baksida

RÄKTALLRIK
200 g färska räkor från Grebbestad ...229 kr

KRÄFTTALLRIK
6st färska krä�or från  
Grebbestad .................................... (dagspris)

KRABBTALLRIK
En hel krabba. Serveras med   
hovmästarsås  ................................ (dagspris)

SKALDJURSTALLRIK
Vad havet har att erbjuda  ............ (dagspris)

SKALDJURSPLATÅ
Vad havet har att erbjuda. 
Minst 4 personer  .......................... (dagspris)

Skaldjur

ORMENS BRICKA
Små rätter att dela på,  
1-2 personer .........................................195 kr

BRYGGBRICKA
Små rätter att dela på,  
3-4 personer ....................................395 kr

�tt dela på

MARGARITHA
tomat och ost   ........................................119 kr
VESUVIO
tomat, ost, skinka  ..................................149 kr
CALZONE
Tomat, ost, skinka, inbakad ..................149 kr
CAPRICIOSA
tomat, ost, skinka, champinjoner ........149 kr
VEGETARIANA
tomat, ost, färska grönsaker  ................209 kr
HAWAII
tomat, ost, skinka, ananas   ...................149 kr
QUATROSTAGIONI
skinka, räkor, champinjoner, musslor,  
kronärtsskocka  ......................................209 kr
MEXICANA 
köttfärs, paprika, �äsk�lé, vitlök, 
stark sås   .................................................229 kr
AFRIKANA
kyckling, ananas, banan, jordnötter, 
curry  .......................................................209 kr
REALE 
ox�lé, lök, champinjoner, 
bearnaisesås ............................................249 kr
ORMSPECIAL
paprika, lök, färsk tomat, ox�lé, sparris, 
bearnaisesås, halvinbakad  ...................249 kr
BOVIKEN 
skinka, champinjoner, köttfärs, lök, 
vitlök .......................................................229 kr
STÖBERGET
lök, ox�lé, champinjoner, 
gorgonzola  .............................................249 kr 
GREBBESTAD
köttfärs, ananas, champinjoner, lök, färska 
tomater ....................................................229 kr
SALTVIK
skinka, champinjoner, �äsk�lé,  
bearnaisesås  ...........................................229 kr
HUSETS SPECIAL
lök, paprika, köttfärs, jalapeño ............229 kr

NORGES SPECIAL
pepperonikorv, lök, fetaost, tomat,  
vitlök .......................................................229 kr
PINNÖ
mozzarella, parmaskinka, gorgonzola,  
färsk basilika  ..........................................249 kr
LÅNGSJÖ
parmaskinka, ruccolasallad, fetaost,  
vitlök........................................................249 kr

EVERT TAUBE
pesto, parmaskinka, färska tomater, ruccola, 
toppad med parmesan ..........................249 kr
BRINKS SPECIAL
kebabkött, pommes, lök, valfri sås  .....229 kr

TURESSONS SPECIAL
kyckling�lé, pesto, ruccola, soltorkad tomat, 
toppad med vitlökskräm .......................249 kr

KEBABPIZZA
kebabkött, tomater, gurka, isbergsallad, 
valfri sås  ..........................................229 kr
VEGANSK PIZZA
tomatsås, jeezlyost, färska grönsaker,  
oliver, vitlök, toppad med ruccola  
och olivolja .............................................249 kr

Våra berömda pizzor

Varma 
Rätter
BIFF MINUTE
Serveras med frasiga pommes och husets 
bearnaisesås  ...........................................269 kr
ORMENS BURGARE
Högrevsburgare med 180 g nötkött, ost,  
bacon, klassisk hamburgardressing , pom-
mes och grönsaker .................................229 kr
HET BURGARE (stark)
Med coleslaw, jalapeño, het BBQ-sås, bacon, 
cheddarost ..............................................249 kr
FISKSOPPA
Vår berömda �sksoppa med smak av sa�ran, 
fylld med havets läckerheter  ...............249 kr

Kalla rätter
RÄKSMÖRGÅS
Handskalade räkor på kavring. Serveras  
med stenbitsrom och husets  
citronvinägrette ...................................229 kr
KYCKLINGSALLAD
Krispig sallad serveras med säsongens  
grönsaker och vitlöksdressing ..........209 kr
 SKALDJURSSALLAD
Handskalade räkor, krä�stjärtar och musslor 
med citronvinägrette. Serveras med krispig 
sallad och säsongens grönsaker  .......229 kr 
VARMRÖKT LAX
Serveras med sommarsallad, örtcream och 
dillslungad potatis  .............................249 kr
GREKISK SALLAD
Krispig sallad, oliver, fetaost och husets 
tzatziki ..................................................209 kr

SKALDJURS TOAST .....................149 kr

Bröd, smör och valfri dressing ingår till alla 
sallader
 

 

Dessert
OSTBRICKA
4 sorters ost, oliver, �konmarmelad .149 kr

CRÈME BRÛLÉE 
Serveras med bär  ................................. 99 kr

CHEESECAKE
Serveras med färska bär ....................... 99 kr

VANILJGLASS
Jordgubbar, grädde  .............................. 99 kr

NUTELLA PIZZA  .........................129 kr

HUSETS DRESSINGAR
Såser ....................................................... 20 kr 

VITLÖKSBRÖD
Ormens egna hembakade vitlöksbröd, top-
pat med ost, vitlök, örtcream.  
Lagom till 2 personer  ...........................149 kr  

BRÖDKORG ....................................... 35 kr 

DELAD PIZZA .................................. 25 kr 

EXTRA FYLLNING,  
TOPPING ............................................ 20 kr
 

Side orders

Skaldjurspizza
VÄDERÖARNA
färska havskrä�or, krä�stjärtar,  
sparris, hummersås, vitlök ...................249 kr
LYNGÖ
handskalade räkor, musslor, färska  
havskrä�or, krä�stjärtar, vitlök ...........249 kr
VALÖ
musslor, färska havskrä�or, krä�stjärtar, 
handskalade räkor, vitlök,  
mozzarella  ..............................................249 kr
INGRID BERGMAN
halv hummer, färska havskrä�or,  
krä�stjärtar, musslor, sparris,  
vitlök........................................................499 kr
FLORÖ
handskalade räkor, krä�stjärtar, kallrökt  
lax, sparris, vitlök och örtcream ..........249 kr

MS/DONALDA 
surdegsbotten, creme fraiche, ost,  
krä�stjärtar, sparris, rödlök,  
stenbitsrom .............................................299 kr

SD/62 THERESE 
surdegsbotten, halv hummer, creme fraiche, 
vitlök, rökt lax, handskalade räkor, örtcream 
499 kr
 

Läsk/Mineralvatten  ..............................35 kr
Redbull ....................................................49 kr
Juice/Mjölk  ............................................32 kr
Alkoholfri öl  ..........................................59 kr
Ka�e  .......................................................32 kr

Vi har en hel del spännande öl- och vin-
aternativ samt en bred avec-lista, fråga oss så 
hjälps vi åt att hitta just det ni önskar.

Dryck
Fatöl, Norrlands guld ............... 76 kr/116 kr
Flasköl (varierande utbud) .............. fr. 69 kr
Husets vin  .............Glas 94 kr/Flaska 399 kr
Cider ........................................................74 kr
Baccardi breezer ....................................94 kr
Grogg ......................... 4cl. 119 kr/6cl. 166 kr 
Prosecco  ................Glas 85 kr/Flaska 495 kr

ÄR DU ALLERGISK ELLER GLUTENINTOLERANT?   
Fråga personalen. 

Glass ingår till alla barn under 12 år.



 

Musik Vi vill ge dig den bästa upplevelsen som 
är möjligt. Vi gör allt för dig, så gott som. 
Och det är gott. Oavsett om du vill ha röj 
och underhållning eller en mysig stund i 
solen på bryggan är Röde Orm stället för 
dig. Ta en svalkande öl i solen på  
bryggan, ät en mysig middag, eller en 
härlig pizza gjord på färska råvaror. Till 
detta serverar vi passande dryck av  
valfritt slag och – förstås – underhållning. 
Vi håller inte tillbaka. Vi börjar dagen 
starkt och ökar sedan bara vad natten 
lider. 

Sedan 1985 har Röde Orm varit vatten-
hålet i Grebbestad. Invigningen  
började också med ett brak. Sta�an 
Grebys restaurang Grebys och Ulf 
Haages Röde Orm var de restauranger 
som fanns på bryggan när den invigdes 
1985 men det höll på att gå riktigt illa på 
invigningen.

– Bryggan sjönk vid invigningen och alla 
rusade bort till mig. Man hade inte pålat 

ända ner till berget när man byggde så 
bryggan gav vika. De ringde från kom-
munen och bad oss hjälpa till att spärra av 
bryggan med linor, berättar Sta�an Greby.

Tre dagar senare var underarbetet  
åtgärdat på ett mer ordentligt sätt och 
restaurangerna och bryggan kunde 
öppna.

Om oss

Namnet Röde Orm anspelar på den 
äventyrsberättelse i två delar som  
författaren Frans G-Bengtsson skrev om 
den rödhårige vikingen Orm Tostes-
sons äventyr, därav namnet Röde Orm. 
E�er att ha med våld tagits ombord på 
ett plundrande vikingaskepp blir han 
vän med de rövande vikingarna och 
gör goda insatser vid plundringen av en 
borg i Galicien. Sen fortsätter  
äventyrsberättelsen i full fart för Röde 
Orm.

”Röde Orm”

JUNI
20 Tor ..........................Calles kompband
21 Fre ...........................Calles kompband
22 Lör ..........................Calles kompband
28 Fre ...................... Värmlandspojkarna
29 Lör ..................... Värmlandspojkarna
30 Sön ..................... Värmlandspojkarna 

JULI
1 Mån ........................................ Pöjkarna
2 Tis .............................Calles kompband
3 Ons ...........................Calles kompband
4 Tor ............................Calles kompband
5 Fre ........................ Värmlandspojkarna
6 Lör ....................... Värmlandspojkarna
7 Sön ....................Sayit och hans vänner
8 Mån   ........................Calles kompband
9 Tis .............................Calles kompband
10 Ons .........................Calles kompband
11 Tors ........................ Calles kompband
12 Fre ...................... Värmlandspojkarna
13 Lör ..................... Värmlandspojkarna
14 Sön ..................Sayit och hans vänner
15 Mån ................Sayit och hans vänner
16 Tis ......................................... Pöjkarna
17 Ons ....................................... Pöjkarna

18 Tors .................................. Just kidding
19 Fre ................................... Just Kidding
20 Lör .................................. Just Kidding
21 Sön ..................Sayit och hans vänner
22 Mån ................Sayit och hans vänner
23 Tis ...........................Calles kompband
24 Ons .........................Calles kompband
25 Tors .........................Calles kompband
26 Fre ......................................... Pöjkarna
27 Lör ............................ Erik Timmersjö
28 Sön ............................ Erik Timmersjö
29 Mån ........................Calles kompband
30 Tis ...........................Calles kompband
31 Ons .........................Calles kompband

AUGUSTI
1 Tors ...........................Calles kompband
2 Fre ...................................... Just kidding
3 Lör ..................................... Just kidding
4 Sön ..................................... Just kidding
9 Fre .....................Sayit och hans vänner
10 Lör ..................Sayit och hans vänner
16 Fre ...................Sayit och hans vänner
17 Fre ...................Sayit och hans vänner
23 Fre ...................... Värmlandspojkarna
24 Lör ..................... Värmlandspojkarna
30 Fre ...................Sayit och hans vänner
31 Lör ..................Sayit och hans vänner

Följ oss:
    Röde Orm Bryggrestaurang

    rodeormgrebbestad

�

�

BARNHAMBURGARE .................109 kr
bröd, pommes 

KORV MED POMMES ..................109 kr

Barnmeny

Pizza
BAMSE, skinka ....................................109 kr
PIPPI LÅNGSTRUMP
skinka, köttfärs .......................................109 kr
ALADDIN
skinka, ananas  .......................................109 kr
KALLE ANKA
skinka, champinjoner ............................109 kr
MUSSE PIGG
tomat, ost, pepperoni korv ...................129 kr

Glass ingår till alla barn

BARNMENY

Hitta vägen

Finn fem fel

ÄR DU ALLERGISK ELLER GLUTEN - 
INTOLERANT?  Fråga personalen. 

För barn upp till 12 år 

Finn fem fel



 

Musik Vi vill ge dig den bästa upplevelsen som 
är möjligt. Vi gör allt för dig, så gott som. 
Och det är gott. Oavsett om du vill ha röj 
och underhållning eller en mysig stund i 
solen på bryggan är Röde Orm stället för 
dig. Ta en svalkande öl i solen på  
bryggan, ät en mysig middag, eller en 
härlig pizza gjord på färska råvaror. Till 
detta serverar vi passande dryck av  
valfritt slag och – förstås – underhållning. 
Vi håller inte tillbaka. Vi börjar dagen 
starkt och ökar sedan bara vad natten 
lider. 

Sedan 1985 har Röde Orm varit vatten-
hålet i Grebbestad. Invigningen  
började också med ett brak. Sta�an 
Grebys restaurang Grebys och Ulf 
Haages Röde Orm var de restauranger 
som fanns på bryggan när den invigdes 
1985 men det höll på att gå riktigt illa på 
invigningen.

– Bryggan sjönk vid invigningen och alla 
rusade bort till mig. Man hade inte pålat 

ända ner till berget när man byggde så 
bryggan gav vika. De ringde från kom-
munen och bad oss hjälpa till att spärra av 
bryggan med linor, berättar Sta�an Greby.

Tre dagar senare var underarbetet  
åtgärdat på ett mer ordentligt sätt och 
restaurangerna och bryggan kunde 
öppna.

Om oss

Namnet Röde Orm anspelar på den 
äventyrsberättelse i två delar som  
författaren Frans G-Bengtsson skrev om 
den rödhårige vikingen Orm Tostes-
sons äventyr, därav namnet Röde Orm. 
E�er att ha med våld tagits ombord på 
ett plundrande vikingaskepp blir han 
vän med de rövande vikingarna och 
gör goda insatser vid plundringen av en 
borg i Galicien. Sen fortsätter  
äventyrsberättelsen i full fart för Röde 
Orm.

”Röde Orm”

JUNI
20 Tor ..........................Calles kompband
21 Fre ...........................Calles kompband
22 Lör ..........................Calles kompband
28 Fre ...................... Värmlandspojkarna
29 Lör ..................... Värmlandspojkarna
30 Sön ..................... Värmlandspojkarna 

JULI
1 Mån ........................................ Pöjkarna
2 Tis .............................Calles kompband
3 Ons ...........................Calles kompband
4 Tor ............................Calles kompband
5 Fre ........................ Värmlandspojkarna
6 Lör ....................... Värmlandspojkarna
7 Sön ....................Sayit och hans vänner
8 Mån   ........................Calles kompband
9 Tis .............................Calles kompband
10 Ons .........................Calles kompband
11 Tors ........................ Calles kompband
12 Fre ...................... Värmlandspojkarna
13 Lör ..................... Värmlandspojkarna
14 Sön ..................Sayit och hans vänner
15 Mån ................Sayit och hans vänner
16 Tis ......................................... Pöjkarna
17 Ons ....................................... Pöjkarna

18 Tors .................................. Just kidding
19 Fre ................................... Just Kidding
20 Lör .................................. Just Kidding
21 Sön ..................Sayit och hans vänner
22 Mån ................Sayit och hans vänner
23 Tis ...........................Calles kompband
24 Ons .........................Calles kompband
25 Tors .........................Calles kompband
26 Fre ......................................... Pöjkarna
27 Lör ............................ Erik Timmersjö
28 Sön ............................ Erik Timmersjö
29 Mån ........................Calles kompband
30 Tis ...........................Calles kompband
31 Ons .........................Calles kompband

AUGUSTI
1 Tors ...........................Calles kompband
2 Fre ...................................... Just kidding
3 Lör ..................................... Just kidding
4 Sön ..................................... Just kidding
9 Fre .....................Sayit och hans vänner
10 Lör ..................Sayit och hans vänner
16 Fre ...................Sayit och hans vänner
17 Fre ...................Sayit och hans vänner
23 Fre ...................... Värmlandspojkarna
24 Lör ..................... Värmlandspojkarna
30 Fre ...................Sayit och hans vänner
31 Lör ..................Sayit och hans vänner

Följ oss:
    Röde Orm Bryggrestaurang

    rodeormgrebbestad

�

�

BARNHAMBURGARE .................109 kr
bröd, pommes 

KORV MED POMMES ..................109 kr

Barnmeny

Pizza
BAMSE, skinka ....................................109 kr
PIPPI LÅNGSTRUMP
skinka, köttfärs .......................................109 kr
ALADDIN
skinka, ananas  .......................................109 kr
KALLE ANKA
skinka, champinjoner ............................109 kr
MUSSE PIGG
tomat, ost, pepperoni korv ...................129 kr

Glass ingår till alla barn

BARNMENY

Hitta vägen

Finn fem fel

ÄR DU ALLERGISK ELLER GLUTEN - 
INTOLERANT?  Fråga personalen. 

För barn upp till 12 år 

Finn fem fel


