
JULE
MENY



JULEBUFFÉT
En stor buffét med alt som hører til i julen. 

Ribbe, pinnekjøtt, hjemmelaget sild, kald- og varmrøkt fisk, kaldskårne 
kjøttretter, våre egne julesalater, surkål og annet tilbehør. 

Lutefisk serveres med et tillegg på 95,- per person.
575,- pr pers

JULELUNSJ
En lunsjbuffét som er en enklere variant enn 

selve Julebuffeten vår. Inkluderer ribbe, sild, kald og varmrøkt fisk, 
kaldskårne kjøttretter og våre egne julesalater.

325,- pr pers

ROCKEBORD 
En julebuffét litt utenom det vanlige. Her finner du 

asiatisk svineribbe, friterte klippfiskboller, reinsdyr tartar, 
confitert kalveside og mye mer.

675,- pr pers

DESSERTBUFFÉT
En klassisk juledessertbuffét med 

alt du måtte ønske deg av julens søtsaker.
190,- pr pers

PINNEKJØTT
Serveres med mandelpotet, vossakorv, rotstappe 

og pinnekjøttkraft. 2 ganger servering.
545,-

LUTEFISK
Serveres med klassisk tilbehør. Lefse, flatbrød, bacon, sirup, 

brunost, sennep og sennepssaus. 2 ganger servering.
545,-
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Vi byr på 
gløgg ved ankomst

til alle selskap.
 (Med alk. kr 60,-)

Ved bestilling 
av buffét er det et 
minimumsantall for 

bestilling på 20 
personer. 



3 RETTERS JULEMIDDAG

 SILD OG SPEKEMAT
Det mest klassiske av norsk tradisjonskost 

med tilbehør, serveres på fat.

 REINSDYR
Variasjon på kål, confitert perlepotet med parmesan,

 steinsoppsaus og sellerirotkrem.
 

MULTEMOUSSE
Brunostkrem og krokan.

555,- pr pers

DRIKKEPAKKE 

Inkludert smaking og forklaring.
Fra 445,- pr pers
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GRUNNBELØP

Selskap på kveldstid blir påført et grunnbeløp 
på kr. 9500,-*

Dette inkluderer:
Museumsvakt, ordensvakt, vasking, bruk av  
projektor og lerret, dekking med hvite duker,  

servitører, bartendere, garderobe, evt. medbrakte  
kaker, anlegg for spilling av mekanisk musikk og  

rigging av restaurant etter eget ønske. Ekstra  
vaktbehov kan komme i tillegg ved større selskap. 

*Grunnbeløp kan korrigeres  
i forkant hvis behovet viser seg å bli 

mindre enn beskrevet.

KANSELLERING

Frister for kansellering og øvrige bestillingsfrister  
blir gitt i tilbud ved reservasjon.


