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LA CARTE DE SAISON DU CHEF 
KJØKKENSJEFENS SESONGMENY

Vår kjøkkensjef Håkon setter sammen en 3 / 4 / 5 retters 
meny basert på det beste av sesongens råvarer. Spør din 
servitør om vår sesongmeny!

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 our seasonal menu! 

3 RETTER 725,- / 4 RETTER 855,- / 5 RETTER 975,-

ENTRÉES / FORRETTER
ASPERGES 285,-
Utvalg av asparges, hollandaise med dill og pepperrot 
og spekeskinke
Selection of asparagus with hollandaise sauce and cured ham
Inneholder: hvete, melk, egg, sulfitt

SOUPE DE POISSON  Liten 205,-
Den eneste retten som har vært på vår meny siden 
oppstarten i 1995. Luftig og «kremet» suppe, med dagens fisk, 
reker, blåskjell og grønnsaker.
Creamy fish and shellfish soup with today’s fish, shrimp, 
mussels and vegetables
Inneholder: hvete, melk, fisk, skalldyr, selleri og sulfitt

MOULES GRATINÉES  235,-
De ferskeste blåskjellene fra markedet, dampet 
i hvitvin, løk og friske urter, gratinert med fransk ost
Mussels au gratin
Inneholder: skalldyr, melk, sulfitt og hvete

TARTARE DE BOEUF 295,-
Førsteklasses oksekjøtt rett fra kverna, i klassisk kombinasjon med 
kapers, løk, rødbet og sylteagurk, eggeplomme og en «dash» tabasco. 
Our own beef tartar with capers, onion, beetroot, pickles and egg yolk
Inneholder: egg, sulfitt
 

ÉCREVISSES 395,- 
To stykk norske sjøkreps gratinert med smør og urter. 
Two langoustines au gratin with butter and herbs
Inneholder: hvete, egg, sulfitt

CHARCUTERIE 315,-
Utvalg av franske oster, skinker og terrine
Classic Charcuterie with today’s selection of meats and cheeses
Inneholder: hvete, melk og sulfitt

VÉGÉTARIEN/VEGETAR
CHEVRE CHAUD 265,-
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

CHOU-FLEUR & POIREAU 255,-
Karamellisert blomkålpuré, grillet purre, sauterte 
kikerter med aromasopp og egg
Caramelized cauliflower puree, grilled leeks, 
sauteed chicpeas with mushrooms and egg
Inneholder: melk, egg og sulfitt

 

POISSONS ET COQUILLAGES /
HOVEDRETTER FRA SJØEN
MOULES FRITES  295,-
De ferskeste blåskjellene fra markedet, dampet i fløte, 
hvitvin, løk og friske urter. Serveres med pommes frites
Classic mussels & fries
Inneholder: bløtdyr, sulfitt, melk

SOUPE DE POISSON  315,-  
Den eneste retten som har vært på vår meny helt siden 
oppstarten i 1995. Luftig og «kremet» suppe, med dagens 
fisk, reker, blåskjell og grønnsaker.
Creamy fish and shellfish soup with today’s fish, 
shrimp, mussels and vegetables
Inneholder: hvete, melk, fisk, skalldyr, selleri og sulfitt

CARRELET 385,-
Pannestekt rødspette med sauterte erter, blomkål og kapers, 
beurre noisette med hasselnøtter og nypoteter
Pan-fried Plie flounder with sauteed peas, cauliflower, capers, 
beurre noisette with hazelnuts and potates
Inneholder: hvete, melk, fiskInneholder: hvete, melk, fisk, nøtter og sulfitt 

POISSON DE SAISON 445,-
Sesongens fisk
Fish of the season
Inneholder: melk, fisk og sulfitt

VIANDES / 
HOVEDRETTER FRA LAND
BURGER med bacon + 30,- / med trøffelfries + 25,-  295,-
Grillet burger med alt det gode. Smakfull cheddar, salat, 
tomat, løk, pickles og aioli. Og selvfølgelig: fries.
Burger with cheddar cheese, lettuce, tomato, onion, 
pickles, aioli and fries. 
Inneholder: hvete, melk, egg og sulfitt

ENTRECÔTE 465,-
Entrecôte med sesongens grønnsaker, peppersaus 
og pommes frites
Rib-eye steak with seasonal vegetables, 
pepper sauce and fries 
Inneholder: melk, sulfitt

VIANDE DE SAISON  395,-
Sesongens kjøtt
Meat of the season
Inneholder: melk, sulfitt

PETITS PLATS / SIDERETTER
HUÎTRES Per stk. 59,- 
Østers naturell med fersk sitron og mignonette
Fresh oysters
Inneholder: bløtdyr, sulfitti

OLIVES  89,-
Store grønne, milde og saftige
Green olives
Inneholder: sulfitt

FRITES 75,- 
Pommes frites vendt i smør med urter og vårløk
Fries
Inneholder: melk, sulfitt

FRITES AUX TRUFFES  95,- 
Pommes frites vendt i smør, Gruyère, vårløk og trøffelolje
Truffle fries
Inneholder: melk, sulfitt

DESSERT
LES FROMAGES 265,-  
Tre modne franske oster etter dagens utvalg
Selection of cheeses
Inneholder: hvete, melk, nøtter, sulfitt

CREMEUX 235,-
Hvit sjokolade cremeux med peanøttmarengs og bringebærsorbet
White chocolate cremeux with raspberry sorbet and peanut meringue
Inneholder: hvete, melk, egg og nøtter

CRÈME GLACÉE & SORBET 155,- 
Dagens utvalg av is og sorbet. 
Today’s Ice cream and sorbet
Inneholder: melk, egg

FRAISE 235,-
Jordbærsuppe med rømmeis, rabarbra og sitronmelisse-gel
Strawberry soup with sour cream ice cream, rhubarb and 
lemon balm gel
Inneholder: melk, egg, sulfitt

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  49,-
ESPRESSO   51,- / 56,-
AMERICANO  51,- / 56,- 
CAPPUCCINO  54,- / 59,-
CORTADO  54,- / 59,- 
LATTE  54,- / 59,-

CAFÉ GOURMAND 125,- 
Valgfri kaffe, servert med tre små søtsaker fra kjøkkenet. 
Coffee of your choice, served with three small delights from the kitchen
Inneholder: hvete, melk, egg, nøtter

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!

PLATEAU DE FRUITS DE MER  
Dette er den retten vi er aller mest stolt av. Tre etasjers platå 
med det beste av havets frukter, bundet sammen av nøye 
utvalgte sauser og dressinger. Det optimale måltid 
ved sjøen en sommerdag. Nyt livet!

SKALLDYRPLATÅ   per person/minimum 2 personer  1245,-
Reker, «Skagenrøre», marinert laks, kamskjell, kveite 
ceviche, dampede blåskjell, østers, sjøkreps og hummer
Norwegian shrimp, Skagen shrimp salad, marinated salmon, scallops, 
halibut ceviche, mussels, oysters, langoustine and lobster

TILBEHØR OG SAUSER

Brød, aioli, sitron, soya og mignonette 
Inneholder: hvete, melk, egg, bløtdyr, fisk, skalldyr, sennep, soya, sulfitt


