Julemeny
Ribbesandwich (189,–) (serveres frem til kl.16:00)
med rødbetkrem, rødkål, karamelliserte epler og nøtter, og vår deilige julesaus.
(M,G(hvete,N(mandler)SO,SU)

Julelunsj (219,-) (serveres frem til kl.16:00)
Klassisk ribbe med sprø svor, medisterkaker, hjemmelaget rødkål, karamelliserte epler og
nøtter. Serveres med smørstekte småpoteter og vår deilige julesaus. (M,G(hvete,N(mandler)SO,SU)

Kjøttfri Juletallerken (liten 169,-/ stor 219,-)
Vegisterkaker, rødkål, karamelliserte epler og nøtter, rømme og rørte tyttebær.
Serveres med lefse og julesaus (M,N(mandler)G(hvete)

Juletorsk (249,-)
Ovnsbakt torskefilet med sprøstekt bacon, ertepuré, småpoteter og sennepssaus
(M,F,SE,SU)

Ribbetallerken (319,-)
Ribbe, medisterkaker, hjemmelaget rødkål, småpoteter, karamelliserte epler og nøtter og
vår egen julesaus. (M,N(mandler),SO,G(hvete)SU)

Pinnekjøttallerken (389,-)
Pinnekjøtt, vossakorv, rotmos og småpoteter (M)

Barnas Juletallerken (89,-)
Medisterkaker, rødkål, småpoteter og julesaus (M)

Julebuffét (509,- pp)
(Må forhåndsbestilles for minimum 10 personer)
Tradisjonell ribbe, medisterkaker, julepølser, hjemmelaget rødkål, karamelliserte epler og nøtter,
julesaus, pinnekjøtt, vossakorv, rotmos, smørstekte småpoteter, røkelaks med eggerøre, to typer sild,
spekeskinke, potetsalat, lefserull med røkelaks og sennepssaus.
(M,E,N(mandler),SO,G(hvete/bygg),F,SE,SU)

Allergener:

G – Gluten

M – Melk

B - Bløtdyr

L – Lupiner

N – Nøtter

P – Peanøtter

E – Egg

SES – Sesamfrø

SE – Sennep

SO – Soya

SEL – Selleri

S – Skalldyr

SU – Sulfitt

F - Fisk

Lunsj

(før kl.16)

Flaskens Clubsandwich (174,-)
Med grillet kylling, bacon, egg, cheddarost, salat og chipotleaioli (M,E,SE,G hvete )

Brie- & Baconsandwich (174,-)
Med tranebærsyltetøy, karamelliserte mandler og frisk salat (M,E,G hvete,rug) SE)

Skagensmørbrød (169,-)
Reker i skagenrøre på grillet surdeigsbrød med grillet sitron, syltet løk og friske urter
(M,E,G hvete,F,S,SE)

Chèvre- & Betesalat (189-)
Bakte rotgrønnsaker, grillet chèvre, syltede rødbeter, karamelliserte mandler
& frukt/bær i sesong. (M, N mandler, SE, SU)

Linse- og bønnesalat

(169,-)

Krydrede hvite og røde bønner, linser, oliven, artisjokk,
cashewnøtter, appelsindressing. Hjemmelaget hummus. (SES, SU, SE)

(Kylling: +39,- / Fetaost: +25,-)

Fries: 36,Søtpotetfries: 48,Trøffelfries: 64,Parmesanfries: 48,

Jordskokksuppe (159,)
Med sprøstekt bacon, dillolje og jordskokkchips.
Brød og smør (M,E,SUL )

Løkringer: 2 for 20,-

Baconcheeseburger (186,- Dobbel burger: +52,-)
med engelsk rød cheddar, aioli, salat & fries (M,E,G hvete,SE)

Bluecheeseburger (189,- Dobbel burger: +52,-)
med aioli, stekt portobellosopp, salat & fries (M,E,G hvete,SE)

Chipotleburger (224,- Dobbel burger +52,-)

HOT!

med chipotleaioli, engelsk rød cheddar, bacon, tomatsalsa, salat, løkringer & fries
(M,E,G hvete,SE)

Alle burgere kan gjøres vegetar!

Allergener:

G – Gluten

M – Melk

B - Bløtdyr

L – Lupiner

N – Nøtter

P – Peanøtter

E – Egg

SES – Sesamfrø

SE – Sennep

SO – Soya

SEL – Selleri

S – Skalldyr

SU – Sulfitt

F - Fisk

Snacks & Småretter
Ostefjøl

Jalapeño-poppers 6stk (79,-)/12stk (149,-)

(219,-/399,-)

Et utvalg av kjøkkenets oster med ulike dipper og
marmelade. Og noe sprøtt. (M,E,G rug/hvete/bygg,SES,N,SE)

med hvitløksaioli (M,G,hvete,E.SE)

Spekefjøl (219,-/399,-)

med chipotlemajones (M,E,G hvete, bygg), SEL)

Et utvalg av kjøkkenets spekemat med ulike dipper
og tilbehør (G hvete, M, N mandler, SE, SU )

Trøffelfries

Asianwings 6stk (79,-)/12stk (149,-)

Løkringer 6 stk (69,-) /12 stk (129,-)

med trøffelaioli & parmesan (64,-) (M)

Parmesanfries (48,-) (M)

Kyllingvinger med hoisinglaze, sesamfrø,
hvitløksaioli (E,SO,SE,SES)

Søtpotetfries (48,-) (M)

Hotwings 6stk (79,- )/12stk (149,-)
med chipotlemajones (E,SE)

Oliven (45,-)

Søtt & Godt

Barnemeny

Dulce de Leche (69,-)

Barnas Juletallerken (79,)

Karamellisert melk med sesamkrokan og
pasjonsfruktcoulis (M,E,SES)

Medisterkaker, småpoteter, rødkål og julesaus.

Torsk (79,)

Brunostis

med sprøstekt bacon og småpoteter

med julesmuler og hakkede mandler (55,-) (M,N,G)

(F,S,M,SEL,SU)

Kyllingvinger (76,-)

Flaskens Gulrotkake (59,-)
med ostekrem (M,E,G hvete)

med bbqsaus og fries

Amerikanske Donuts (M,E,G hvete)

Barnesliders (76,-)

Klassisker`n med sukker og kanel (29-)
La kokken bestemme! (39,-)

2 miniburgere med cheddarost, aioli på brødet,
salat og fries. (M,G hvete)

Pannekaker (72,-)

Grillpølser & Fries (56,-) (M)

med lønnesirup og vaniljeis

Pannekaker med syltetøy (56,-)

(M,E,G hvete)

(M,E,G hvete)

Iskule fra Kulinaris (38,-/58,-/78,-)

Pizza m/Pepperoni eller Skinke (99,-)

Brunostis
Pasjonsfrukt (sorbet)
Pistasj
Bringebær (sorbet)
Salt karamell
Mango (sorbet)
Skogsbær m/hvit sjokolade
Vanilje
Sjokolade

Allergener:

(M,SEL,G, hvete)

G – Gluten

M – Melk

B - Bløtdyr

L – Lupiner

N – Nøtter

P – Peanøtter

E – Egg

SES – Sesamfrø

SE – Sennep

SO – Soya

SEL – Selleri

S – Skalldyr

SU – Sulfitt

F - Fisk

