Velkommen
til bords
VELKOMMEN
TIL BORDS

Vår matlaging er enkel og vi ønsker å lage
så ærlig mat som mulig. Samtidig skal
den være kreativ og spennende.
Det skal alltid være godt, veldig godt!
At vi bruker de beste råvarene i sesong
og gjerne fra lokale produsenter
er en selvfølge.
For det blir faktisk bedre når vi vet hvem
som har tatt hånd om dyrene, dyrket
grønnsakene og fisket fisken.
Velkommen til vår restaurant med røtter
i skandinavisk matlaging og med inspirasjon
fra hele verden.

Meny

LUNSJ M E N Y
SERVERES FRA KL 11.00 - 18.00

ELGKARBONADER

215,-

Gjestegårdens karbonader av lokal elg, potetpure,
viltsaus, stekte grønnsaker og rørte tyttebær.
Inneholder: melk, egg

Barneporsjon 110,ANGUSBURGER

245,-

med bacon, cheddar, salat, syltet rødløk og fries.
Inneholder: melk, gluten, egg

VEGETARBURGER

195,-

Vegetarburger i Potatobun. Salat, rødløk,
soltørket tomat
og aioli. Serveres med pommes strips.
Inneholder: hvete, egg, gluten

Cheddar				

20,-

UKENS RETT

195,-

Hver uke serverer vi en av kjøkkenets favoritter.
Se eget oppslag eller spør din servitør

SKAGENSMØRBRØD

185,-

Skagenrøre på surdeigsbrød med egg,
salat og tomat.
Inneholder: melk, egg, hvete, havre,
bygg, sesam, rug, sennep, skalldyr

KARBONADESMØRBRØD

185,-

2 hjemmelagde elgkarbonader med stekt løk.
Salat og tomat.

Inneholder: melk, egg, hvete, havre, bygg, sesam, rug, sennep

BARNEMENY
GJESTEGÅRDENS
ELGKARBONADER

110,-

Gjestegårdens karbonader av lokal elg, potetpure,
viltsaus, stekte grønnsaker og rørte tyttebær.
Inneholder: Melk, egg

BARNEBURGER

95.-

100 g hamburger med brød
Serveres med pommes frites.

0st:

20,-

Inneholder: Melk, hvete, bygg.

PØLSE MED
MOS/ POMMES FRITES

Grillpølse med potetpure eller fries

95,-

Inneholder: Melk i potetmos.

PANNEKAKE

Pannekake med blåbærsyltetøy og sukker
Inneholder: Melk, egg

65,-

Meny
MENY

SERVERES FRA KL 18.00 - 21.00
FORRETTER
CHAMPIGNON SUPPE

145,-

Servert med brød og smør
Inneholder: Laktose

PANNESTEKT KAMSKJELL

195,-

Servert med sjøgress
Inneholder: Skalldyr

CARPACCIO

155,-

Servert med ruccola, pinjekjerner og parmesan
Inneholder: melk, gluten

BRUSCHETTA

95,-

Serveres med hjemmelaget tomatsalsa
Inneholder: nøtter, gluten, laktose

HOVEDRETTER
FLATBIFF AV LOKAL VILLHJORT        465,Serveres med sesongens smørstekte grønnsaker,
ovnsbakt potet og rødvinssaus
Inneholder: laktose, selleri

HJEMMERØKT ANDEBRYST

415,-

Serveres med syltetede beter, salat, ovnsbakt
potet og ramsløksolje
Inneholder: selleri, laktose

BAKT KVEITE

395,-

Serveres med aspargesbønner, rosenkål,
bacon, potetpurè og sauce vierge
Inneholder: fisk, laktose, selleri

TØRRHENGT ENTRECOTE
Serveres med sesongens grønnsaker, fries,
og en hjemmelaget tomatsalsa
Inneholder: selleri, laktose

355,-

Meny
MENY
DESSERT
ESPRESSO PANACOTTA

Serveres medcrumble og lokale bær

135,-

Inneholder: laktose, gluten

SORBET

105.-

Serveres med friske bær og crumble
Inneholder: gluten

SJOKOLADEFONDANT

120,-

serveres med vaniljeis og sesongens friske bær
Inneholder: gluten, egg, laktose.

CREME BRULEÈ

Serveres med sesongens friske bær

125,-

Inneholder: laktose, egg

DAGENS 3-RETTERS MENY
565,Spør din servitør om hva som er på menyen i dag.

VEGETAR
Spør din servitør om hva som er på menyen i dag.

