
NM KRO
DEN OFFISIELLE MØTE-PLASS

LODGEN SPISERI

 

Grupper: lodgen@lodgenspiseri.no eller ring +47 464 32 407
Book bord i restauranten / Take away pizza: +47 458 65 086

Lodgens Spiseri har åpent tidlig morgen til sent kveld og imøte kommer alt fra frokost, ”fika”, lunsj, bar, 
levende musikk og middag. Du finner oss i samme bygning som Alpin Lodgen i bunnstasjonen av barneområdet. 

Hva tilbyr vi:
MIDDAG

Vi har 2 kjøkken i 1. Man kan velge imellom våre Italienske pizzaer eller vår
 ala cart meny hvor man kan velge 2- eller 3-retters meny. 

2-retters 349 :-  
3-retters 399:-

Italienske pizzaer fra  139,-

LUNSJ
Vi serverer som de eneste i Hemsedal lunsjbuffet, der man må spise hvor mye man vil 

og der man aldri har ventetid på maten.  
Lunsjbuffet 189,- (stor salatbord, varme retter, supper, pizza, pannekaker etc)

Suppebuffet 129,- (To supper å velge på, med hjemmebakt brød)

FROKOST 
Stor frokostbuffet hver dag 08:00- 10:00 (fredag 22/3 -søndag 24/3 åpner vi 06.00)

Forhåndsbestill på: lodgen@lodgenspiseri.no  eller via Skistar booking
Vi har Drop-In men reserverer oss for fullt
Pris: 159,-(169,- ved drop in) //4-12 år 95:- 

TAKE AWAY OG CATERING
Check vår hjemmeside www.lodgenspiseri.no

ARRANGEMENTER
LEVENDE MUSIKK HVER DAG 

Julia Olausson spiller live musikk hver dag. 
Kos dere etter en herlig dag med en iskald eller hemsedals største kakao.

FREDAG 23/3 PIZZA NIGHT 
Buffet med forskjellige italienske pizzaer og salater, samt dressinger

Pris: 0-3 år Gratis // 4-11 år 99,- //  12 år+ 199,-

LØRDAG 24/3 - BANKETT FOR LØPERE 
Bookes ved påmelding til ”min idrett”

(A la carte restauranten åpen for alle som ikke skal på løper middag)

MANDAG 26/3 MEXICAN NIGHT 
Buffet med alt fra taco til burrito

Pris: 0-3 år Gratis // 4-11 år 99,- //  12 år+ 149,-
  

 ONSDAG 28/3 - BEEF AND PIZZA KVELD
Fra 17.00 står kokken og trancherer forskjellige slags kjøtt, til dette serveres masse lekkert tilbehør.

Der finnes også Italienske pizzaer tilpasset barn og voksne. 
Pris: 0-3 år Gratis 4-10 år 99,- // 11-16 år 199,- // 17 år og opp 349,-


