ÅPENT 18-22

Man kan blande, plukke og mikse og matche som
man vil fra hele utvalget. Føler man seg litt lat og
vil at vi skal gjøre plukkinga har vi satt sammen to
menyer til deg.

KLASSIKERE
Kjøkkensjef Stig sine personlige favoritter.

FORRETTER

SNACKS
SVELE
Med røkt villaks, nyr, dill og eple.
Med tartar på hjort, einemajo og tyttebær.
Med størkaviar og rømme fra Røros.
Allergener: egg, hvete, melk, sennep, fisk

HUMMERSUPPE
Gresskar, ingefær, salvie og fersk pasta.

250,-

CARPACCIO AV NORSK KALV
Syltet kantarell, svart hvitløk, ost fra
Valdres og 12 år gammel balsamico.

150,-

Allergener: egg, melk, gluten, skalldyr

150,150,250,-

Allergener: melk, egg, sennep

RAKFISK
150,Sprøtt kyllingskinn, rømme fra Røros, gressløk,
pepperrot og sylta sjalottløk.
Allergener: melk, fisk

FJØL
300,Spekemat, oster, oliven, atrisjokk og honning.
Allergener: melk

HOVEDRETTER
KLIPPFISK GRAN RESERVA FRA DYBVIK 400,Saltbakt sjallotløk, tomatmarmelade, potet
og ramsløkskum, oliven og nduja.
Allergener: melk, fisk, selleri

FLATFISK PÅ BEINET
425,Ragu på rotgrønnsaker og hummer, røkt brandade
og marconamandler.
Allergener: melk, fisk, skalldyr

SMÅ RETTER
GRISEHODESYLTE
Sennep fra Lisella, pepperrot, sylta løk,
kantareller og karse. Nystekte potetlomper.

150,-

FJELLRØYE
Nyr fra Grøndalen, fennikel, østersblader
og reddik.

150,-

BIFANGST
Med røkt brandade, rosettkål, kapers fra
blomkarse, sitron og bruna smør.

200,-

VILT FRA BJORLI
Rød spisskål, grilla løk og sylta kantareller.
Krema viltsaus slik ho bestemor lagde den,
med brun geitost og tyttebær.

400,-

RISOTTO
Med gresskar, salvie og safran.

300,-

LUTEFISK FRA DYBVIK
Serveres med mine favoritt tilbehør.
2 serveringer om ønskelig.

450,-

Allergener: melk

Allergener: gluten, egg, sennep

Allergener: melk, selleri

Allergener: fisk, melk

Allergener: melk, fisk, sennep, gluten

Allergener: fisk, melk

SVINEKJAKE
200,Jordskokker fra Gydas, selleri og epler, sjysaus
med julekrydder.
Allergener: melk, selleri

OSTER FRA BUTIKKEN
DAGENS UTVALGTE OSTER
175,Servert med honning fra svigerfar, knekkebrød
og chutney på dadler.
STILTON, PEPPERKAKER OG FIKEN

3 RETTER

Rakfisk – Lutefisk – Multer

5 RETTER

Alle små retter og dessert

Allergener for alle osteserveringer: hvete, rug, spelt, melk

150,-

650,-

DESSERT
725,-

MULTER
150,Serveres med krumkake, geitemelk og karamell.
Allergener: egg, melk, gluten

