Sandwich
Roastbeef med kimtchee, løksalat og remulade
Parmaskinke, melon og pesto
Røkelaks med provencalsk potetsalat og dill
Reker, chili og mango salsa

pris kr 169,pris kr 169,pris kr 169,pris kr 169,-

Wraps
Wraps med roastbeef, løk, chilimajones og salat
Wraps med landkylling vårløk,tomatsalsa og koriander
Røykelaks med dill, rødløk og creme fraiche

pris kr 125,- *Gl, E
pris kr 125,- *Gl, E
pris kr 125,- *F, Gl, E, M

*Gl, E
*M, Gl
*F, Gl, E
*Sk, Gl, E

Supper og gryter
Fiske suppe med dagens fangst av fisk og skalldyr
Kremet sellerisuppe med salsaverde og krutonger
Bacalao med klippfisk fra Ålesund, tomater, chili, paprika,
løk, hvitløk, oliven og poteter
Fransk lammegryte med løk, rotgrønnsaker, sopp
og rødvin

pris kr 259,- *S

Alle retter serveres med focaccia, smør og aioli.

*Gl, M, E

Sjømat
Enkle retter
Laks fra Hjelmeland med Tataki, Yuzumiso og
jalapenosalsa
Kamskjell fra Frafjord med Shisosalsa
Øster med løk i sherry eddik og sitron
Reker og krabbe med sitron, majones, focaccia,
landbrød og aioli
Kveite fra Hjelmeland med Ponzu, koriander og chili

pris kr 199,- *F
pris kr 65,- *Sk
pris kr 40,- *B

Sjømat
Stor Plate fruit de mer. Inneholder blant annet
Sjøkreps, hummer, kamskjell, kongekrabbe, øster,
blåskjell, kamskjell, krabbe, reker, diverse sauser,
mango salsa, tomatsalsa, rugbrød og focaccia.

*

allergener

pris kr 199,- *F, Sk, M
pris kr 189,- *M,S
pris kr 259,- *F, S

pris kr 199,- *Sk, E, Gl
pris kr 110,- *F

pris kr 725,- *Sk, B, Se,
E, M, Gl

* Gl = Gluten B = Bløtdyr L = Lupin M = Melk S = Sennep Su = Sulfitt
So = Soya P = Peanøtt F = Fisk Se = Sesam N = Nøtter Sk = Skalldyr

E = Egg
Sl = Selleri

Tapas meny 1
Varme retter
Spanske kjøttboller i tomat og paprika saus
Kongereker Pilpil
Kylling satay med soyadipp
Kalde retter
Provencalsk potetsalat med vårløk og Dijon
Tomatsalsa med koriander og lime
Fetaost med oliven og urter
Nudel salat med grønnsaker og sesam
Melonsalat med estragon og yuzu
Utvalg av oliven
Aioli
Chilidipp
Tomatpesto
Focaccia
Pris pr person kr 335,Tapas meny 2
Varme retter
Kylling satay med soyadipp
Biffboller med kimtchee og sesam
Lammespyd i urter
Laks med miso og chilisalsa
Spanske chorizo pølser
Dadler svøpt i bacon
Kalde retter
Provencalsk potetsalat med vårløk og Dijon
Mango salsa med chili
Grillete sommer grønnsaker
Couscous med curry,nøtter og aprikoser
Baby paprika fylt med fetaost
Mozzarellasalat med urter og sommer tomater
Manchego med fiken i karamell
Aioli
Utvalg av oliven
Salte stekte mandler fra Valencia
Tomatpesto
Tapenade
Chilidipp
Soyadipp
Focaccia
Pris pr person kr 499,-

*
*

allergener

* Gl = Gluten B = Bløtdyr L = Lupin M = Melk S = Sennep Su = Sulfitt
So = Soya P = Peanøtt F = Fisk Se = Sesam N = Nøtter Sk = Skalldyr

*M
*Sk
*N

*M
*S, Gl
*M
*E
*E
*M
*Gl

*N
*F, E, S
*F

*Se

*N, Gl
*M
*M
*M
*E
*M
*N
*M
*F
*E
*S
*Gl

E = Egg
Sl = Selleri

