
 
SOMMERFESTMENY 2023 

Alle priser er eks. Mva 
 
Rekefest 
med salat, aioli, sitron, smør og brød 
Kr.299,- 
 
Skaldyrs buffé  
Ferske reker, kongekrabbe, snøkrabbe, taskekrabbeskjell med renset krabbekjøtt, 
krabbeklør og dampede blåskjell med kokosnøtt/karrisjy. Serveres med aioli, røkt majones, 
sitron, brød og smør. 
Kr. 545,- 
 
Burger og pølseparty 
Slider av brisket med trøffelaioli og syltet rødløk, Vegetar urtesliders med syltet rødløk og 
chipotlemayo, Thai fiskeslider serveres med srirachamajones, syltet rødløk og mini 
hamburgerbrød, Et utvalg gourmetpølser fra Strøm Larsen, 3 typer, Delikatesse-potetsalat 
med røkt majones, rødløk og sprøstekt bacon, Blandet grønn salat, Machésalat, lollo, 
ruccola, red rhubarb og baby leaf, Pølsebrød og lomper. 
Kr. 345,- 
 
Tapas XL 
Serranoskinke med fikenmarmelade, ruccola og parmesan, Brokkolisalat med estragon, 
créme fraîche, rosiner og mandler, Ovnsbakt norsk laks med urter, Honningbakt søtpotet og 
fetaost, ristede solsikkekjerner, Chilistekt villreker med hvitløk og grovkvernet sort pepper, 
Delikatesse-potetsalat med røkt majones, svisker, rødløk og sprøstekt bacon, Hummus med 
olivenolje, paprika og oregano serveres med sprø grønnsaks-crudité, Osteanretning med 
friske bær og stikkelsbærkompott, Langtidsbraisert svinenakke "low & slow" med BBQ-saus, 
Lammebog med bakt aubergine og søtpotet på spyd med urter, Spanske kjøttboller med chili 
og tomatsaus. Focaccia med løk og rosmarin og aioli med rikelig hvitløk og sitron. 
Kr. 575,- 
 
Grillbuffet  
Sliders av brisket med syltet rødløk og trøffelaioli, Chipotle veggie slider 
Et utvalg gourmetpølser fra Strøm Larsen med sennepsrelish, Bbq svinenakke fra Østlandet 
Urtegrillet lammebog fra Jæren, Bakt aubergine og søtpotet, Bakt laksefilet med sitron, 
fennikel og urter, Grønn salatblanding, Delikatesse-potetsalat med røkt majones, rødløk og 
sprøstekt bacon, Brokkolisalat med estragon, créme fraîche, rosiner og mandler, Tomatsalat 
med grønn pesto, fetaost, og rødløk, Grillet hvitløksbrød, Chiliaioli. 
*Kokker som griller på plass, porselen og bestikk er inkludert. 
Kr. 599,- 
 
Frukt 
Oppskåret, moden eksotisk frukt.  
Kr. 65,- 
 
Pasjonsfruktdelice  
Frisk og syrlig pasjonsfruktmousse med ferske bringebær. 
Kr. 65,- (16 personer per kake) 
 
Pavlova kake med friske bær  
Himmelsk god festkake med marengsbunn, vaniljekremfyll krem og ferske bær. 
Pavlovakaken er glutenfri. 
Kr. 65,- (16 personer per kake) 


