MENY

FORRETT

KAMSKJELL

179,-

159-

156,-

Pasta

Ertepure med frisk mynte,
asparges, chorizochips og trøffelolje.
(1,2,6a,8)

CARPACCIO

VEGANSK SALAT

Ovnsbakt søtpotet med chili, bønnemix, gresskarkjerner, salat og soltørket tomatdressing.

Tynne skiver av oksekjøtt, parmesan,
ruccola, kapers og olivenolje med urter.
(1,2,6a)

HAVETS PASTA

199,-

Pappardelle pasta med scampi, kamskjell,
chili, spinat, koriander og parmesan.
(1,2,6a,8)

PASTA MED OKSEFILET

SALATER

SALAT MED LAKS

199,-

Varmrøkt laks, egg, asparges, reddik, salat
og cæsardressing.
(1,2,6,7)

KYLLINGSALAT

196,-

Kyllingbryst, mozzarella, tomat, basilikum,
salat og urteoljedressing.
(1,2,6a)

199,-

Pappardelle pasta med oksefilet, sesongens
grønnsaker, frisk tomatsaus, ruccola
og parmesan.
(1,2,6a)

VEGETARPASTA

189,-

Pasta med frisk tomatsaus, sesongens
grønnsaker, ruccola og parmesan.
(1,2,6a)
Alle våre salater og pastaretter serveres med
Foccaciabrød og parmesan. (1,2,6a)

HOVEDRETT
KJØTT
INDREFILET
AV OKSE

339,-

Ovnsbakt nypotet,
jordskokkpure, ramsløk,
asparges, grillet maiskolbe og
peppersaus. (1,2)

LAMMESKANK

319,-

Potetpuré med bakt hvitløk,
grillet nykål, sesongens
grønnsaker, rødvinssaus med
smak av mynte. (1,14)

ANDEBRYST

319,-

Ovnsbakt nypotet, bacon
sesongens grønnsaker
og bacalaosaus. (7)

DESSERT

TIRAMISU

139,-

Italiensk kaffekake med
mascarponekrem. (1,2,6)

JORDBÆRISKAKE

159,-

Serveres med marengs,
friske bær og jordbær coulis. (1,2)

329,-

Ovnsbakt Søtpotet med chili og
trøffelolje, romanesco, sesongens
grønnsaker og kirsebærsaus.

KYLLINGBRYST

289,-

Baconsurret og fylt med spinat
og soltørket tomat, ovnsbakt
nypotet, sesongens grønnsaker
og paprikacoulis. (1,2)

HVALBIFF

GRILLET
TØRRFISK

299,-

Ovnsbakt nypotet, grillet vårløk,
sesongens grønnsaker og kremet
peppersaus. (1)

PANNESTEKT
UERFILET

299,-

Ovnsbakt søtpotet med chili
og trøffelolje, grillet sjalottløk
og asparges og soltørket
tomatdressing. (7)

Burger av oksekjøtt,
gratinert camembert, chorizomangochutney, salat, ovnsbakt potet
og hvitløks aioli i brioche brød.
(1,2,6a)

VEGETARBURGER

189,-

Burger av sorte bønner,
mangochutney, avokado, salat og
ovnsbakt søtpotet i brioche brød.
(6a)

PIZZA MED
KYLLING

199,-

Ost, marinert kylling, chorizo, tomat
og mozzarella. (1,6a)

NOE ANNET
TAPAS

299,-

Foccacia, hvitløksbrød, roastbeef,
asparges med spekeskinke,
kyllingspyd, lefse med laks,
hvalbiff, kyllingklubber,
oliven, parmesan, mozzarella,
camembert, chorizomangochutney, hvitløksaioli og
ovnsstekt potet. (1,2,6a,7)

GYROS

FISK

199,-

SOMMERBURGER

189,-

Gresk pitabrød med marinert biff
eller kylling, salat, oliven, fetaost
og tzatsikidressing. (1,6a)

KAFFERIETS
HAMBURGER

199,-

Burger av oksekjøtt, gratinert
ost, bacon, salat, ovnsbakt potet,
og hvitløksaioli i flaguettebrød.
(1,2,6a)

PIZZA MED BIFF

199,-

Ost, kjøttdeig, marinert biff,
jalapenos og salsa. (1,6a)

PIZZA MED
HVALBIFF

199,-

Ost, hvalbiff, sopp og rødløk.
(1,6a)

VEGETARPIZZA

199,-

Med grønnsaker og ost.
(1,6a)

TIL DE SØTE SMÅ
Pasta med tomatsaus.
(1,2,6a)

99,-

Kyllingfilet med ovnstekt søtpotet og
grønnsaker.
(2,6a)

149,-

Alle våre pizza serveres
på tynn sprø bunn

Spør din servitør hvis du har spørsmål om allergimerking eller ønsker andre tilpasninger på mat til barn.
1 = Melk, 2 = Egg, 3 = Peanøtter, 4 = Nøtter. 4A = Mandler, 4B = valnøtter, 4C = Pistasjnøtter
4D = Hasselnøtter, 4e = pekannøtter, 5 = Soya, 6 = Gluten, 6A = Hvetemel, 6B = Bygg,
7 = Fisk, 8 = Skalldyr, 9 = Bløtdyr, 10 = Selleri, 11 = Sennep, 12 = Sesamfrø, 13 = Lupin, 14 = Sulfitt

