Før byens første skipsverft, Nerkrana, ble anlagt her i 1786 var bygningen mindre og ble brukt som naust. I området var det flere «jekteoppsett» der fartøyene ble satt på land utenom sesongen.
I 1787 ble huset flyttet inn fra sjøkanten og det ble startet smiedrift i huset. Denne virksomheten varte i akkurat 200 år fram til 1987. Restauranten i bygget ble åpnet i 1994.
Tømmerveggene er de originale, der en kan se en masse hull. De er blitt til ved at smeden har utprøvd skarpheten i navarer (bor) han har laget. Selve smia (essa) er også gammel og nennsomt restaurert.

Småretter

Hovedretter

Fiskesuppe med «hæmbakakak og smær»

Crème brûlée med brunost

kr 195,–

Bacalao med flatbrød
kr 195,–

Burger
velg kjøttburger eller klippfiskkake
løksmør, rømmedressing, salat og ovnsbakte poteter
kr 175,–

Klippfisk fra Kekke på Averøy

bakte rotfrukter, aspargesbønner, sprøstekt bacon, ertersaus og potetstappe

Ovnsbakt seifilet

kr 115,–

Røkt vågehval fra Harøya

rødløk, frisk salat og tyttebærkrem
kr 130,–

Fiskesuppe

Marengskake med karamelliserte epler

kr 275,–

Ostefat med lokale oster

Ovnsstekt torsk

Kr 145,–

Biff av okse indrefilet

Langstekt ytrefilet av hest

kr 99,–
kr 99,–

Akevittmarinert einerrøkt ørret fra Drågen Smokehouse

frisk salat, syltet pære og rømmedressing

Tirra- me- du

råkost, aspargesbønner, løksmør og potetstappe med ramsløk

Forretter
kr 130,–

kr 99,–

kr 345,–

syltet gulrot og løk, stekt sopp, aspargesbønner,
hvitvinssaus og ovnsbakte poteter

frisk salat og potetsalat

Dessert

kr 305,–

bakt sellerirot, rosettkål, syltet pære, blåbærsaus og ovnsbakte poteter
kr 345,–

Kotelettkappe av svin

rosettkål, sjysaus og rotfruktgrateng
kr 320,–

Bacalao med flatbrød
kr 285,–

Velkommen til
Smia Fiskerestaurant
Kos dere!
Hilsen
Olav K. og Stian
Finsmed og Grovsmed

«hæmbakakak og smær»

Meny

Matmerking er oppslått ved inngang.

Smia Fiskerestaurant
Fosnagaten 30 B, 6509 Kristiansund, Norway
Tlf. 71 67 11 70 post@smia.no
Tripadvisor: http://goo.gl/39iKGj
facebook/smiafiskerestaurant
www.smia.no

IDesign Industrikopi

kr 125,–

