
Det är något alldeles extra
med ett julbord hos

Kvarkenfi sk...

Vår historia
Öger är ett gammalt lokalt uttryck som betyder långsmalt stengrund. Ögrarna har med 
landhöjningen blivit öar. Platsen Kvarkenfi sk är beläget på har historiskt haft namnet 
Rovan. Det långsmala stengrundet utanför Rovan har på det viset fått namnet Rovögern. 
Det är den ö som ligger på andra sidan det lilla sundet väster om restaurangen.

På Rovögern tror man att det funnits människor som ägnat sig åt yrkesfi ske sedan 
1600-talet. Sedan dess har fi skeläget vid Rovögern varit aktivt inom kustfi ske, som en 
uthamn till Täfteå. 1980-talet var en tuff period för kustfi sket, så även för fi skeläget vid 
Rovan. En snabbt växande sälpopulation och låga fi skpriser tvingade nästan alla fi skare 
här att lägga ner sin verksamhet.

Efter millennieskiftet återvände en av fi skarna - Gunnar, grundare och ägare till Kvarken-
fi sk, från havsfi sket och började åter fi ska efter lax, sik, abborre, strömming och gädda 
småskaligt. Sedan 2011 har vi tillsammans med honom och andra fi skare kämpat för att 
återupprätta och vidhålla den fi skeriverksamhet och det mathantverk som präglat denna 
plats. Vi är stolta och glada över att få arbeta med de förstklassiga råvaror som fi nns i 
havet.

www.kvarkenfi sk.se
090-12 99 90



Njut av lokalt fångad och förädlad fisk från Norra Kvarken. Ett smakfullt julbord 
med mängder av inläggningar av sill och strömming. Flera olika gravningar av lax, 
laxspett, rökta delikatesser av lax och sik. Silltårta, pajer, röror och självklart lutfisk. 
Vi kompletterar fjolårets succé med stort urval av delikatesser från skogens skafferi. 
Gravad viltfilé, rostbiff på hjort, rätter av älg och rådjur, viltköttbullar, vildsvinsskinka, 
rökta delikatesser. Lägg därtill ett dignande efterrättsbord. Saffranskladdkaka, 
Ris à la Malta, lingonpaj, tryfflar i olika smaker, goda ostar, färsk frukt och mängder 
av julgodis.

28/11 - 24/12
Onsdag – torsdag kl 17.00–21.00 • Fredag 12.00-15.00, 18.00–22.00
Lördag 14.00-22.00 • Söndag kl 14.00–18.00
Julafton kl 12.00–18.00

Boka på vår hemsida www.kvarkenfisk.se, via mail boka@kvarkenfisk.se 
eller ring 090-12 99 90. 

För företag och organisationer, kontakta oss via mail info@kvarkenfisk.se 
eller ring 090-12 99 90, så skräddarsyr vi ett erbjudande till Er.

Priser inklusive glögg och kaffe
Dagtid fredag 495:- 
Kvällstid och helger 575:- 
Julafton 675:- 

Rekommenderad 
år 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 
och 2019 

Julbord med fisk och vilt vid havet

Tider och bokning

Covid-19
Med omtanke om våra gäster och i respekt för coronaviruset kommer vi självklart 
att med stor försiktighet och stort ansvar följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och anpassa upplägget efter föreskrifterna gällande vid juletid.
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