
Allergener
Fingermat
Focaccia, pesto og parmesan Gluten,laktose, soya, løk.

Kylling, med søt chilisaus Løk og paprika

Grisini med parmaskinke Gluten og laktose

Landbrød med chevre og pesto Gluten, laktose og løk

Tortilla, guagamole og røkt laks. Gluten,fisk og løk

Chorozio, manchego og tomat. Sennep, laktose

Bruchetta med parmaskinke Gluten og laktose

Laksetartar på toast Gluten, laktose og fisk

Tzatziki på crostini Gluten, løk og laktose

Endives med gorgonzolakrem Laktose og løk

Focaccia, tomat, basil og mozzarella Gluten og laktose

Crostini med tapenade og parmaskinke Gluten, løk, laktose og fisk

Scampi, mango og crostini Gluten , skalldyr og løk

Tortilla, pesto ruccula, og tomat Gluten og laktose

Parmaskinke, pepper, på focaccia Gluten

Speket laks med rømme, løk og bruschettaGluten, fisk, løk og laktose.

Tunkisk og kaper på crostini Gluten, løk, egg, sennep, laktose.

Tortilla, kremost, og røkelaks Gluten, laktose, løk og fisk.

Tortilla, snøfrisk og skinke Gluten og laktose.

Quich Gluten, egg, løk, paprika, laktose og fisk

Snitter
Snitte med røklaks Gluten,laktose, egg, fisk, paprika og soya.



Snitte med reker Gluten, laktose, skalldyr, egg, sennep, paprika og soya.

Snitte med roasbiff Gluten, lakose, sennep, løk og soya.

Snitte med skinke Gluten, laktose, egg, selleri og soya.

Snitte med brie og jordbær Gluten, paprika og laktose

Snitte med spekesinke og melon. Gluten og laktose

Snitte med mozarella, tomat og pesto Gluten og laktose

Snitte med kyllingsalat med karri og chiliGluten. Laktose, paprika, egg og soya

Snitte med tunfisk med majones Gluten, laktose, egg, fisk og soya.

Smørbrød, baguetter og rundstykker

Karbonader og stekt løk Gluten, laktose, egg og løk

Reker og majones Gluten, laktose, egg, sennep og soya.

Roastbiff og remolade Gluten, laktose, egg, sennep, løk og soya.

Spekeskinke med potetsalat Gluten, laktose, egg, paprika, sennep, løk og soya.

Skinkestek med surkål og sviske Gluten, laktose, egg og soya.

Kalkunbryst med waldorfsalat Gluten, laktose, selleri, walnøtt, egg, soya og sennep

Tunfisksalat med egg og kapers Gluten, laktose, fisk, egg, soya og sennep.

Egg med tomat og majones Gluten, laktose, egg, soya og sennep

Brie og jordbær Gluten og laktose

Blå mugge ost og bacon Gluten og laktose

Ost og skinke Gluten og laktose

Kyllingsalat med karri og chili Gluten, laktose, egg, sennep, paprika og soya.

Mozarella, tomat og pesto Gluten, laktose og løk.

Kreolask kyllingmed bacon og stuff Gluten, laktose, egg, sennep, paprika og soya.

Salami og syltagurk Gluten, laktose og paprika

Brunost Gluten, laktose og paprika

Spekemat
Speketallerken Gluten, laktose, egg, sennep, løk, paprika og soya

Spekematbuffet Gluten, laktose, egg, sennep, løk, paprika og soya



Koldtbord
Koldtbord 1 Gluten, laktose, løk, sennep, paprika, skalldyr, fisk og soya 

Koldtbord 2 Gluten, laktose, løk, sennep, paprika, skalldyr, fisk, selleri, wanlnøtter og soya 

Taco buffet

Tillegg

Gravet laks med sennepssaus Fisk, sennep, egg og soya

Ørret med pepperotkrem- Fisk, sennep, egg og soya

Krepsehaler med dilldressing Skalldyr og laktose

Laksepaté med dilldressing Fisk, paprika, egg og laktose

Laksefilet med pepperrotkrem Fisk, sennep, egg og soya

Pestobakt Ørret på ruccula salat Fisk, lakotse og løk.

Pestomarinerte reker Skalldyr og laktose

Egg med reker og majones Egg, skalldyr, sennep, paprika og soya.

Reker på rucculasalat Skalldyr og paprika

Rekekabaret med Chantelly dressing Skalldyr, paprika og laktose

Røkelaks med eggerøre Fisk, paprika og egg

Varmrøkt laksefilet med pepperrotkrem Fisk, paprika, egg og laktose

Gravet reinsdyr med tyttebærrømme Laktose

Glasert Provenceskinke med  potetsalat Paprika, løk, sennep, egg og laktose

Kalkun med Waldorfsalat Laktose, egg, selleri, wanøtter og paprika

Karbonader med løk Løk og egg

Kyllingklubber i B.B.Q Paprika, løk og sennep

Kyllinglår med Waldorfsalat Laktose, egg, selleri, wanøtter og paprika

Kylling marinert i hvitløk og ingefæ Løk, paprika

Roastbiff med remulade Laktose, sennep, egg, soya og løk

Spekeskinke med eggerøre Egg, paprika og laktose

Sennepsmørt svinekam med svisker Paprika

Karmellpudding med karamellsaus Laktose og egg

Hjemmelaget potetsalat Laktose, egg, paprika, sennep og løk



Hjemmelaget provancé potetsalat Paprika og løk

Hjemmelaget Waldorfsalat Laktose, egg, selleri og wanøtter

Hjemmelaget brød Gluten

Smør Laktose

Grillbuffet
Grill 1 Gluten, laktose, paprika, soya, sennep, sesamfrø og løk

Grill 2 Gluten, laktose, paprika, soya og løk

Grill 3 Gluten, laktose, paprika, soya, sennep, fisk og løk

Gryter
Biff stroganoff Laktose, løk, paprika

Viltgryte Laktose, løk, paprika

Lammegryte Laktose, løk, paprika

Kyllinggryte Laktose, løk, paprika

Burgunder gryte Laktose, løk, paprika

Svinegryte Løk, paprika

Lapskaus brun eller hvit Løk

Supper
Kremet fiskesuppe Laktose, løk, skalldyr og fisk

Blomkålssuppe Laktose

Heddals spasuppe Gluten og selleri

Aspargesuppe Laktose

Skogsoppsuppe Laktose, løk og paprika

Gulasjsuppe Laktose, løk, fisk og paprika

Fingermat
Focaccia med pesto og parmesan Gluten, løk og laktose



Marinert kylling med søt chillisaus Paprika og løk

Grissini med parmaskinke Gluten

Landbrød med chevre og rød pesto Gluten, løk og laktose

Tortilla med guacamole og røkt laks                                                        Gluten, løk og fisk.

Chorizo pølse, manchego og tomat Paprika, løk og laktose

Bruchetta med parmaskinke Gluten og laktose

Laksetartar på toast Gluten, fisk, laktose og løk

Tzatziki på crostini Gluten, løk og laktose

Endives med gorgonzolakrem Laktose og løk

Focaccia, tomat, basil og mozzarella Gluten og laktose

Crostini, tapenade og parmaskinke Gluten, løk og fisk.

Scampi med mango på crostini. Gluten, løk og skalldyr

Tortilla, pesto, ruccolasalat, tomat Gluten, løk og laktose

Parmaskinke på focaccia Gluten og laktose

Laks,rømme og rødløk på bruschetta Gluten, laktose og løk

Tunfisk & kapers crostini. Gluten, fisk, laktose, egg, sennep og løk

Tortilla med urtekremost & røkelaks Gluten, fisk, laktose og løk

Tortilla med snøfrisk & skinke Gluten, laktose og løk

Quiche Gluten, fisk, laktose, paprika, egg og løk

Pasta
Lasagne Gluten, laktose, løk og paprika

Tagliatelle med skinke Gluten, laktose, løk og paprika

Tagliatelle mexikana Gluten, laktose, løk, selleri og paprika

Spagetti bolognaise Gluten, laktose, løk og paprika

Pasta penne gorgonzola Gluten, laktose, løk og paprika

Julemat
Julesnitter med reker Gluten, laktose, skalldyr, egg, sennep og soya 

Julesnitter med røkelaks og eggerøre Gluten, laktose, egg, fisk og soya



Julesnitter med gravlaks Gluten, laktose, fisk, egg og soya

Julesnitter med Sylte Gluten, laktose, sennep og soya.

Julesnitte med kalkun Gluten, laktose, walnøtter, selleri, egg og sennep.

Julesnitte med ribbe Gluten og laktose

Julesnitte med juleskinke Gluten, laktose, walnøtter, selleri, egg og sennep.

Julekoldttallerken Fisk, egg, sennep, skalldyr, walnøtter, selleri, laktose, gluten og paprika

Julebord Fisk, egg, sennep, walnøtter, selleri, laktose, gluten og paprika

Julemiddag Laktose og muskat nøtt

Pinnekjøtt Laktose i kålrotstappa

Riskrem Laktose

Karamellpudding Laktose og egg

Kaker
Sarah Bernhard Egg og laktose, sjokoladen kan inneholde spor av nøtter.

Bløtakake Gluten, laktose og egg

Marsipankake Gluten, laktose og egg

Lunsjtallekner
Koldttallerken 1 Laktose, fisk, skalldyr, egg, sennep, selleri, walnøtter, paprika, løk, glutenog soya

Koldttallerken 2 Laktose, fisk, egg, sennep, paprika, løk, gluten og soya

Koldttallerken 3 Laktose, fisk, egg, sennep, selleri, walnøtter, paprika, løk, gluten og soya

Tapastallerken Laktose, fisk, løk og gluten

Selskapsmeny
Ovnsbakt asparges Laktose og løk

St. Kristina spekeskinke  Laktose 

Skalldyrssymfoni Skalldyr, laktose og gluten

Innbakt fjellrøye filet fra Hardanger Gluten, fisk, laktose og løk



Lakserullade  Fisk, laktose, løk og gluten.

Sjøkrepsbutterfly Skalldyr, laktose og gluten

Carpaccio av speket Fisk, laktose og løk

Rekecocktail Skalldyr, laktose og gluten

Okse indrefilet Løk og laktose

Wellington Gluten og laktose

Vilttallerken Laktose og laktose

Ovnsstekt kalvemørbrad Laktose

Marinert svinenakke Laktose og sennep

Honning stekt andebryst Laktose

Ytrefilet av lam Laktose og løk

Ovnsbakt kveite Løk og laktose

Oksestek Laktose

Elgstek Laktose og løk

Kalkunfilet Laktose og løk

Dessert

Lun sjokoladefodant  Laktose og egg

Cème brûlée Laktose og egg

Vaniljefløterand (panna cotta) Laktose

Sjokoladepai Laktose, egg og gluten

Karamellpudding Laktose og egg

Bakt pære i kanell lake, Laktose, egg og gluten

Fersk frukt og bær salat Egg, laktose

Sjokolademousse med krem Krem og egg

Tapas
TAPAS MENY I

Urte marinert Mozzarella og tomat

Tortilla lefse, kylling, salt og dresing

med kylling, salat og estragondressing.

Hvitløksmarinerte reker og hvitløk



Pasta Pesto, parmesan

Varme

Fylt tomat med risotto og parmesan

Poteter "Amandine" balasmico

Biff på sticks me d thai karri

Albondigas en Salsa de Tomate

TAPAS  MENY II 10 Retter

"Gresk salat" tomat, feta oaparika

Brushetta med toma og parma

Marinert champignon med hvitløk og hvitvin

Jamon Serrano med pesto og parmesan

Speket laks på toast, rømme og løk

Varme

Scampi på sticks, ingfær, chili og hvitløk

Patatas con Alioli

Taco kryddrete kyllingvinger med salsa

Albondigas en Salsa de Tomate

Urtebakt laks cous cous

TAPAS MENY III 12  retters

Hvitløksmarinerte reker og persille

Jamon Serranovmed parmesan

Salat av solmodne tomater med feta og basil

Bruchetta med brie,

Pasta Pesto, parmesan og hvitløk

Tortilla med kylling, salat og dressing

Varme

Spanske kjøttboller

Poteter "Amandine" balasmico

Ovnsbakt kyllingfilet på sticks, hot & sweet

Scampi på sticks, ingfær, chili og hvitløk

, hvitløk og paprika

Ferske Jordbær, 

Fisk & skalldyr



Laksesatay marinert i soyasaus og hvitløk

Reker marinert i hvitløk, gønnsaker og persille.

Speket laks,

servert på mini toast med pisket seter rømme & rødløk

Scampi på sticks med ingefær, hvitløk og chili.

Hvitvinsdampede blåskjell med salsa-marinade

Blåskjell med ingefær, hvitløk, chili og sitrongress

Tandoori marinert laksespyd

Steinbitsfilet på sticks, grillet og marinert i sitron, oliven og 

capers 

Klippfisksalat med kapers, løk, paprika, oliven og hvitløk.

Pesto marinerte skalldyr på salat seng.

Urtebakt laks på cous-cous

Scampi marinert i middel east dressing.

Maki med laks og advokado.

Røket  laks i lefse med kremost og salat

Kylling

Tortilla lefse



med kylling, salat og dressing.

Kyllinglår tandoori

Pinchitos de Pollo ”Piri Piri”

Kylling på stiks med chili, ingefær og hvitløk

Taco kryddrete kyllingvinger med salsasaus.

Ovnsbakt kyllingfilet på sticks

med hot & sweet chilisaus

Kyllinglår Satay,

med smak av nøtter, ingefær og chili.

Kyllingklubber

med fersk sitron, urter og hvitløk

Buffalo wings med dipp.

Kyllinglår med chili, sesam og ketchap manis

Kjøtt

Ristet chorizo med provence grønnsaker.

Marinert svinenakke i smakfull thaisaus.

Brushetta med tomatsalat & parmaskinke.

Serrano spekeskinke på ruccula, pesto og parmesan.

Albondigas en Salsa de Tomate



Spanske kjøttboller i fyldig tomatsaus.

Biff på sticks

marinert med tai karri.

Bakte svisker i bacon.

Grillet svinefilet marinert i koriander, hvitløk, paprika og epler.

Chili pølser.

Svin på stiks med peanøttsaus med smak av ingefær og lime.

Grønnsaker

Couscous salat med marinerte grønnsaker.

Marinert oliven

Urtemarinert Mozzarella & solmodne tomater

Spansk ratatouille med squach, paprika, aubergine,rødløk og 

hvitløk

"Gresk salat"

Klasetomater, agurk, rødløk, paprika, fetaost & oliven

Tomates a la Cordobesa

Herlig tomattallerken dynket med balsmico edik, bailikum og 

hvitløksolje.

Marinert champignon med hvitløk, persille og hvitvin

Ensalada mixta



Blandet frisk salat

Artisokker marinert i olvienolje og chilli, hvitløk og basilikum.

Salat av solmodne tomater

med fetaost og basilikum.

Fylt tomat med  risotto og parmesan.

Bruchetta med mozzarella og soltørket tomat

Fylt chamignon med gorgonzola crem.

Bruchetta med brie, ripsgele og jordbær.

Poteter & Pasta

Ovnsbakte småpoteter i hvitløk og urter

Poteter "Amandine" med balsamico.

Grillete poteter i aioli

Poteter med, løk, paprika, chorozio og kapers.

Pasta Pesto med parmesan, hvitløk og pinjekjerner.


