
CATERING
KOKK PÅ HYTTE & TAKE AWAY

Alle menyene kan fås som catering, take away eller med kokken/servitør.
Minumumsantall: 10 personer. 

 

Forretter  
Hjemme-røkt laks

Med eggekrem, syltet løk, ørret-rogn,
 saltet gresskar kjerner. 

Røkt andebryst
Syltet sopp, eple- og tyttebærs chutney og 

trøffel ferskost. 

Hovedretter  
Grillet ytrefilet

Ristet poteter, sautert grønnsaker 
og bearnaisesaus. 

Smørstekt Skrei torskloin
Potetstappe, stekt tomat og løk, bacon og

brunet smør. 

Hjort flatbiff
Ristet potet, eple og tyttebærschutney, 

hvitløkstekte gulerøtter og Skogssopp-saus. 

Honning-glasert Pig Wings
Søtpotet pommes, kål- og eplesaute,

 bearnaisesaus og bbq saus.

Desserter  
Eple-cocotte m. smuldredeig og vaniljeis. 

Sjokolade tapas - tre varianter 

3-RETTER   425,-
2-RETTER   399,-
1-RETT         299,-

Levering i nærområdet 350,- // Leie av kokk eller servitør: 350,- pr time 
Ved spesielle ønsker ber vi dere kontakte oss og så skreddersyr vi gjerne for dere.
Booking lodgen@lodgenspiseri.no eller ring +47 464 98 407

BUFFET 
St. Kristina skinke m. semi dried tomater
Røkt laks m. trøffelegg krem og syltet løk

Pig wings m. bbq saus
Potetsalat,
Grønn salat

Hjemmebakt brød & smør
349,-

TAPAS  DELUXE
INKLUDERT KOKK I 2 TIMER

Hjortflattbiff m. rødvinssaus (trancheres på plass)
Hjemmerøkt laks m. trøffelegg krem og syltet løk

Reke ceviche m. urtedressing
Røkt andebryst m. syltet sopp & trøffel ferskost

Langtidsbakt svinerillét m. grønnkål og eple
Karamell stekt løk og geiteost på smørdeig

Skogssopp-suppe i kopp
Ristet Armandine poteter, gulrot & rødløk

Salat
Hjemmebakt brød & smør

799,-

3 RETTERS M. INSTRUKSJONS-VIDEO
Bli guidet igjennom vår tre retters meny. Dette er en 
lett og enkel måte å gjøre en suksessfull middag på.

Røkt andebryst
Syltet sopp, eple- og tyttebærs chutney og 

trøffel ferskost. 
***

Steinsopp stekt hjortflattbiff
med timian og hvitløks confitert sellerirot 

og østessopp. Serveres med fløtepoteter og
 trøffel og rødvinssky. 

**
Sjokoladetapas, 

hvit jokolademousse tilsmakt med lime, petit four 
på mørk sjokolade, melkesjokolade pannacotta

425,-

KOKKENS TAPAS
Alternativet for de som ikke kan bestemme seg.

Kokken bestemmer inneholdet ut fra 
sesongens råvarer. Lad deg overraske!

399,-

ENKLE VARMRETTER 
Viltgryte m. potetstappe, tyttebær & salat 245,-

Fyldig gulasjsuppe 155,-  
Pasta Bolognese 199,-  
Lasagne m. salat 225,-

Alle retter er ink. brød og smør.


