


PLATEAU DE FRUITS DE MER  
Vårt skalldyrplatå er den retten vi er aller mest stolte av. 
Vi har servert dette langs vannet på Tjuvholmen i mange år 
og hver eneste servering har vært en sann glede! Nå har vi 
laget et eget skalldyrplatå for høst og vinter med det beste 
fra havet!

SKALLDYRPLATÅ   per person/minimum 2 personer  1045,-
Blåskjell, kongekrabbe, gratinerte østers, grillet sjøkreps, 
kamskjell og gratinert hummer. 
Our very own seafood platter with mussels, king crab, gratinated 
oysters, grilled crayfish, scallops and gratinated lobster.

TILBEHØR OG SAUSER

Brød, aioli, sitron
Inneholder: egg, bløtdyr, fisk, skalldyr, sennep, hvete

LA CARTE DE SAISON DU CHEF
Vår kjøkkensjef Håkon setter sammen en 3-/ 4-/ 5- retters meny basert 
på det beste av sesongens råvarer. Spør din servitør om dagens meny! 
Our head chef Håkon puts together a 3 / 4 / 5 course menu based on 
the best the season has to offer. Ask your waiter for today’s menu!

 
3 RETTER 685,- / 4 RETTER 815,- / 5 RETTER 925,-

CHARIOT DE FROMAGES 
Vi er veldig stolte av vår ostevogn! Vi kommer til bordet og lar deg velge 
dine egne oster blant et spennende utvalg av franske oster. Ostene velger vi 
ut i samarbeid med vår leverandør Oluf Lorentzen. Serveres med vårt eget 
nøttebrød og marmelade. 
We are very proud of our cheese wagon! We come to the table and let you decide
your cheeses for the evening from our wide selection of French cheeses. 
Served with our very own nut bread and marmalade.
Inneholder: hvete, melk, nøtter

3 OSTER – 215,- / 4 OSTER – 245,- / 5 OSTER – 285,-

ENTRÉES / FORRETTER
HUÎTRES Per stk. 45,-
 Østers naturell med sitron og rødvinsvinaigrette
Fresh oysters with red wine vinaigrette
Inneholder: bløtdyr, sulfitt 

SOUPE À L’OIGNON 185,-
En Parisklassiker. Karamellisert løk kokt sakte med god kraft 
og krydder. Gratinert med lyst brød og grottelagret Gruyère.
French onion soup, served with bread and Gruyere
Inneholder: hvete, melk, sulfitt

ŒUFS EN MEURETTE  175,-
Posjerte egg, anrettet på fyldig rødvinssaus, sjalottløk og bacon. 
Servert med ristet hvitløksbrød. 
Poached eggs with a thick red wine sauce, shallots and bacon. 
Served with roasted garlic bread.
Inneholder: hvete, egg, sulfitt

SOUPE DE POISSON  195,-
Den eneste retten som har vært på vår meny helt siden 
oppstarten i 1995. Luftig og kremet suppe, med dagens fisk, 
reker, blåskjell og sprø grønnsaker.
Creamy fish and shellfish soup with today’s fish, shrimp, mussels and vegetables
Inneholder: hvete, melk, fisk, skalldyr, selleri, sulfitt

TARTARE DE BŒUF 220,- 
Førsteklasses oksekjøtt rett fra kverna, i klassisk kombinasjon med kapers, 
løk, rødbet og sylteagurk. Med eggeplomme og en «dash» Tabasco. Serveres 
ferdig blandet fra kjøkken,
Beef tartar with capers, onion, beetroots, pickles and egg yolk
Inneholder: egg, sulfitt

ÉCREVISSES  315,-
To stykk norske sjøkreps gratinert med hvitløkssmør 
og estragon. Servert med hvitløksbrød. 
Two pieces of crayfish gratinated with garlic butter and tarragon, 
served with garlic bread
Inneholder: hvete, melk, skalldyr, egg

VÉGÉTARIEN/VEGETAR
RATATOUILLE 195,- 
Sydfransk grønnsaksstuing med aubergine, squash, løk og tomat
Classic French stew with aubergine, squash, onion and tomato
Inneholder: hvete, sulfitt

CHEVRE CHAUD 235,-
Grillet hvit geitost på toppen av variert blandet salat vendt 
inn med honning-vinaigrette. Franskere blir det ikke!
Chevre salad with honey vinaigrette
Inneholder: melk, nøtter og sulfitt

SALADE LYONNAISE (med bacon + 25,-)  175,-
En rustikk salat med sprøtt grønt, brødkrutonger, posjerte egg, 
sennepsvinaigrette. 
Classic french «Lyonnaise» salad, poached eggs and mustard vinaigrette 
Inneholder: melk, egg, sulfitt

BURGER VÉGÉTARIEN  215,- 
Vegetarburger med smakfull cheddar, salat, tomat, rødløk, 
og aioli. Og selvfølgelig: fries (Med trøffelfries + 25,- )
Veggie burger & fries
Inneholder: hvete, melk, egg, sulfitt

POISSONS ET COQUILLAGES /
HOVEDRETTER FRA SJØEN
MOULES FRITES  285,-
De ferskeste blåskjellene fra markedet, dampet i fløte, hvitvin, 
løk og friske urter. Serveres med pommes frites
Classic mussels & fries
Inneholder: skalldyr, sulfitt, melk, egg

SOUPE DE POISSON  295,-  
Den eneste retten som har vært på vår meny helt siden 
oppstarten i 1995. Luftig og kremet suppe, med dagens fisk, 
reker, blåskjell og sprø grønnsaker.
Creamy fish and shellfish soup with today’s fish, shrimp, 
mussels and vegetables
Inneholder: hvete, melk, fisk, skalldyr, selleri, sulfitt

FLÉTAN 435,- 
Pannestekt kveite med sautert svartkål, gresskarpuré, 
blåskjellskum og småpoteter. 
Pan fried Halibut served with sauteed black cabbage, 
pumpkin puree, mussel sauce and potatoes
Inneholder: fisk, melk, skalldyr, sulfitt

PLAT DU JOUR - POISSON 445,-
Dagens fisk. Det beste fra vår fiskehandler. 
Today’s fish 
Inneholder: melk, fisk

VIANDES / HOVEDRETTER FRA LAND
BURGER med bacon + 30,- / med trøffelfries + 25,-  265,-
Grillet burger med alt det gode. Smakfull cheddar, salat, tomat, 
karamellisert løk og aioli. Og selvfølgelig: fries.
Burger with cheddar, lettuce, tomato, caramelized onion, aioli and fries.
Inneholder: hvete, melk, egg, sulfitt

TOURNEDOS 455,-
Indrefilet av okse med sesongens grønnsaker, 
rødvinssaus og tartiflette 
Beef tenderloin with seasonal vegetables, red wine sauce and tartiflette
Inneholder: melk, sulfitt

PLAT DU JOUR - VIANDE 435,-
Dagens kjøtt. Det beste fra slakteren. 
Today’s meat 
Inneholder: melk, sulfitt, hvete

COQ AU VIN per person / minimum 2 personer 385,-
Varmende gryte med braiserte kyllinglår kokt med rødvin, 
lettsaltet sideflesk, småløk, sopp og ovnsbakte poteter.
A warm casserole with braised red wine infused chicken, salt-cured pork, 
onion, mushroom and oven baked potatoes
Inneholder: hvete, sulfitt, hvete

PETITS PLATS / SIDERETTER

MOULES GRATINÉES  185,-
De ferskeste blåskjellene fra markedet, dampet i hvitvin, 
løk og friske urter, gratinert med fransk ost
Mussels au Gratin
Inneholder: skalldyr, melk, sulfitt, hvete

OLIVES  65,-
Store grønne, milde og saftige
Green olives
Inneholder: sulfitt

PAIN DE CAMPAGNE 55,- 
Fransk landbrød servert med det fantastiske smøret Sel de Mer 
fra Noirmoutier
Fresh bread & butter
Inneholder: hvete, melk

FRITES 50,- 
Pommes frites vendt i smør med urter og vårløk
Fries
Inneholder: melk, sulfitt

FRITES AUX TRUFFES  75,- 
Pommes frites vendt i smør, Gruyère, vårløk og trøffelolje
Truffle fries
Inneholder: melk, sulfitt

DESSERT
CRÊPES SUZETTE  235,-
Herlige tynne pannekaker med varm karamellsaus, appelsin 
og vaniljeis. Flambert i Grand Marnier og Cognac. 
Pancakes flambé with warm caramel sauce, orange and vanilla ice cream.  
Inneholder: hvete, melk, egg, sulfitt

ST. FÉLICIEN 235,-
Bløt, smakfull kumelksost fra Rhône-Alpes, øst i Frankrike. 
Vi varmer den i ovnen, og serverer den med rødvinstrukket pære 
og honning. Mer enn nok til 2 personer, og den angripes med skje!
Baked French dessert cheese
Inneholder: melk, sulfitt

FONDANT AU CHOCOLAT 185,-
Varm fondant av mørk sjokolade, med dagens is og bringebærcoulis
Chocolate fondant
Inneholder: melk, egg

CRÈME GLACÉE & SORBET 145,-
Vår egen is og sorbet. Spør din servitør om dagens utvalg
Ice cream and sorbet
Inneholder: melk, egg

CAFÉ
BØLGEN & MOIS UTVALGTE KOPP 
Sammen med vår kaffeleverandør Joh. Johannson Kaffe AS har vi laget vår helt 
egen kaffeblanding. Blandingen består av finere høytvoksende Arabicabønner 
fra Colombia, Guatemala og Indonesia, krydret med kaffebønner fra Kenya. 
Smaken er kraftig, men samtidig rund og fyldig med klare toner av karamell, 
fersken og røstede pinjekjerner. 

KAFFE Kopp med husets sorte kaffe inkludert påfyll  49,-
ESPRESSO Mørk konsentrert kaffe, brygget under høyt trykk  47,-/51,-
CAPPUCCINO Espresso toppet med steamet melk  49,-/53,- 
CORTADO En del espresso og en del steamet melk 49,-/53,- 
AMERICANO En del espresso og to deler vann 48,-/52,-

VIN- OG DRIKKEKART
Se vårt vin- og drikkekart for vårt store utvalg av vin og annen drikke. 

HAPPENINGS
Bruk QR kode nedenfor eller gå inn på våre 
hjemmesider for å holde deg oppdatert på alle 
våre arrangementer og kurs!


