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? Spekemat- og ostetallerken
185,-  
Spekeskinke, spekepølse, 
fennikelsalami, gorgonzola, 
teleggio og brie.
Servert med flatbrød.
Inneholder: melk, gluten (hvete)

Hjemmelaget Ostesmørbrød
165,-  
Hjemmelaget brød fylt med 
tre forskjellige oster, grillet i 
toastjernet. Serveres 
med french fries og aïoli
Inneholder: gluten (hvete), melk,  

egg, sennep, sulfitt

Hjemmelaget ostesmørbrød 
med skinke 
175,-
Hjemmelaget brød fylt med 
skinke og ost, grillet i toastjern.
Serveres med french fries  
og aïoli.
Inneholder: gluten (hvete), melk,  

egg, sennep, sulfitt

Hjemmelaget ostesmørbrød 
med kryddersalami og cheddar
185,-   
Hjemmelaget brød fylt med 
Kryddersalami og Cheddar,  
grillet i toastjernet. Serveres  
med french fries og aïoli
Inneholder: gluten (hvete), melk,  

egg, sennep, sulfitt
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A Pizza margherita  
185,-
Inneholder: gluten (hvete), melk

Pizza med pepperoni, bacon 
og rødløk  
195,-
Inneholder: gluten (hvete), melk

Pizza Qattro Formaggio 
(4 oster)  
195,-
Inneholder: gluten (hvete), melk

Pizza med spekeskinke,  
ruccola og parmesan  
205,-
Inneholder: gluten (hvete), melk
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Burger fra Idsøe  
235,-
180 grams burger med salat, 
tomat, syltet løk, sylteagurk, 
cheddar og aïoli. Serveres med 
french fries og ketchup.
Inneholder: melk, gluten (hvete), egg, sulfitt

Burger BBQ    
240,-
180 grams burger fra Idsøe med 
salat, Padron-paprika, syltet løk, 
bacon, cheddar og bbq saus                  
Serveres med french fries og 
ketchup.
Inneholder: melk, gluten (hvete), egg, sulfitt



Burger Wild One fra Idsøe  
240,-
180 grams burger fra Idsøe med 
chilimajones, brie og glasert 
sopp. Serveres med french fries 
og ketchup.
Inneholder: melk, gluten (hvete), egg, sulfitt

Vegetarburger  
230,-
Vegetarburger servert med salat, 
tomat, syltet løk, sylteagurk, aïoli 
og cheddar. Serveres med 
french fries, ketchup og aïoli.
Inneholder: melk, gluten (hvete), egg, sulfitt

Pubpølser 
245,-
Chipotle- og chorizo-pølse 
fra Idsøe, medisterpølse 
fra Ådneram. Servert med 
pepperrotkrem, fylt paprika, 
sylteagurk, dijonsennep 
og pølsebrød.
Inneholder: melk, gluten (hvete), egg, 

sennep, sulfitt
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Pommes frites  59,-
Aïoli    15,-
Chilimajones   15,-
Parmesan   15,-
Fylt søt paprika  25,-
Pepperrotkrem  15,-

Kjøttboller 
125,-
Servert med pasta.
Inneholder: gluten (hvete), melk

Kyllingnuggets  
99,-
Servert med pommes frites 
og ketchup.
Inneholder: melk

Grillpølse 
99,-
Servert med pommes frites 
og ketchup.
Inneholder: gluten (hvete), melk

Lokal iskrem fra Sinnes  
95,-
Assorterte smaker med iskrem fra 
den lokale iskremprodusenten 
Blåne-Is. Servert med sjokolade-
saus og karamelliserte nøtter.
Inneholder: melk, nøtter, hvete, egg

Sjokolademousse 125,-
Servert med pisket krem, friske 
bær og hvite sjokoladeflak.
Inneholder: egg, melk
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