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Aioli 
(INNEHOLDER: 1, 7, 8)

Tomatsalat med rødløk 
og ruccola

Stekte havreker med 
chili, løk og paprika 

(INNEHOLDER: 7)

Pastasalat med tomat, 
ruccola, pesto

 (INNEHOLDER: 2, 3, 4, 5)

Luksus tapas
525,- pr pers

Kjøttboller tomatsaus

Urtebakte småpoteter

Nybakt brød 
(INNEHOLDER: 5)

Ost og skinkeplanke; 
utvalg av italienske 

oster, skinker og 
salamier      

 (INNEHOLDER: 1)

Blåskjell dampet med 
hvitvin, hvitløk og fløte  

  (INNEHOLDER: 1, 2, 6)

Marinerte kyllingvinger

Utvalg av husets pizza  
(INNEHOLDER: 1, 5)

Marinerte oliven

Krydderbakt fiskefilet 
med sitron og olivenolje

 (INNEHOLDER: 1)

Bacondadler

Fruktfat

Kaffe og te buffet

Sjokolademousse med 
bær

Vannbakkels med vanilje 
og appelsinkrem 

(INNEHOLDER: 7)

ALLERGENER:
1-EGG,  2-MELK, 3-FISK, 4-SESAM, 5-GLUTEN AV HVETE, 6-SOYA, 7-SENNEP, 8-SULFITT, 9-SKALLDYR



Medium tapas
425,- pr pers

Kjøttboller tomatsaus

Urtebakte småpoteter

Nybakt brød 
(INNEHOLDER: 5)

Aioli 
(INNEHOLDER: 1, 7, 8)

Tomatsalat med rødløk 
og ruccola

Stekte havreker med 
chili, løk og paprika 

(INNEHOLDER: 7)

Pastasalat med tomat, 
ruccola og pesto 

(INNEHOLDER: 2, 3, 4, 5)

Blåskjell dampet med 
hvitvin, hvitløk og fløte            

 (INNEHOLDER: 1, 2, 6)

Marinerte kyllingvinger

Marinerte oliven

Bacondadler

Kaffe og te buffet

Fruktfat

Sjokolademousse med 
bær

ALLERGENER:
1-EGG,  2-MELK, 3-FISK, 4-SESAM, 5-GLUTEN AV HVETE, 6-SOYA, 7-SENNEP, 8-SULFITT, 9-SKALLDYR



Enkel tapas

Kjøttboller tomatsaus

Urtebakte småpoteter

295,- pr pers

Nybakt brød 
(INNEHOLDER: 5)

Aioli 
 (INNEHOLDER: 1, 7, 8)

Tomatsalat med rødløk 
og ruccola

Stekte havreker med 
chili, løk og paprika 

(INNEHOLDER: 7)

Kaffe og te buffet

Pizza og pasta buffet

4 typer pizza 
(INNEHOLDER: 1, 5)

325,- pr pers

Lasagne med kjøttsaus 
og bechamel     

(INNEHOLDER: 1, 5)

Penne med fløtesaus, 
bacon, sopp og 

parmesan
(INNEHOLDER: 2)

Pasta med pesto og 
oliven 

  (INNEHOLDER: 2, 3, 4, 5)

Blandet grønn salat 
med tomat

Hvitløksbrød 
(INNEHOLDER: 1,2, 5)

ALLERGENER:
1-EGG,  2-MELK, 3-FISK, 4-SESAM, 5-GLUTEN AV HVETE, 6-SOYA, 7-SENNEP, 8-SULFITT, 9-SKALLDYR

Aioli
(INNEHOLDER: 1, 7, 8)




