Blom Restaurant | 125,-

Hill | 100,-/125,-

For bare 125,- kan du velge en hovedrett fra
vår Spis ute uka-meny! På denne menyen har vi
også forretter og desserter så du kan oppgradere til en 3 retters til kr 300,- Velkommen til oss.
Åpent:15-22 hele uken!

Kylling pasta (Tagliatelle med grillet kyllingbryst,
ristet østerssopp og parmesan serveres med
kremet estragonsaus /eller sjømat Linguine
(Chilli og ingefær grillet scampi, kveite,
ristet aromasopp og parmesan med kremet
hvitvinsaus.
Åpent: Man.-fre. fra kl. 16, lør. fra kl. 12.

Buen CaféBar | 100,-/125,Fish’n’chips/ eller Kyllingburger med pommes
frites. Åpent: Man.-lør. kl. 11-16.

Café Victor | 100,-

(Kun take away)

Cafe Victors gelatokake - nyhet 2020
Vi lager våre gelatokaker fra bunnen av. Er ikke
dette noe å ta med hjem til familie og venner?
Åpent: Man-tirs. kl.10-17, ons.-tors. kl. 10-23,
fre.-lør. kl. 10-01.

Jordbærpikene | 100,Alle ostesmørbrød til 100,Ostesmørbrød m/ kylling & bacon
Ostesmørbrød m/mozzarella & bacon
Ostesmørbrød m/ost & skinke
Alle sammen serveres med sidesalat og hjemmelaget tzatziki
Åpent: Man.-fre. kl. 09-20, lør. kl. 09-18.

Castelle | 100,-

Kitchen & Table | 100,-

God porsjon marinerte og langtidsstekte
spareribs med salat, bakt potet og maispuré.
Åpent: Man-tors. kl.15-22, fre.-lør. kl. 12-22,
søn. kl. 15-22.

Ruffens kjellerbiff av 150 gr indrefilet, med stekte
grønnsaker, mais, ruffens kryddersmør,
peppersaus og amadinepotet.
Oppgrader med en dessert til kr 50,- Fudge
brownie. Åpent: Man.-lør. kl. 12-22.

Den lille Andunge | 100,Open face steak sandwich.
Oppgrader med et stykke gulrotkake til kr. 125,Åpent: Man-lør. kl.11-23.

Fiskebrygga 100,-/125,Velg mellom: Sjøsnacks /eller Torskeloin med
gulrot puré, poteter og bacon.
Åpent: Man.-lør. kl. 10-22, søn stengt.

Flavours of India | 125,Velg mellom:
Chan Masala (vegetarrett) eller Murg curry (kyllingrett). Åpent: Man.-tors, søn. kl.15-21,
fre.-lør. kl. 15-22.

Fusion of Asia | 125,-

(ALTI Arendal)

Tempura tallerken m/12 biter inkl drikke.
Åpent: Man.-fre. kl. 09-20, lør. kl. 09-18.

Loren’s Pannekake Kafé | 100,Velg og mix etter eget ønske ut fra vårt
tilbuds-utvalg 2 for 100,(pannekake med Nutella, Oreo, Snickers,
syltetøy, ost og skinke, ost skinke og rømme)
Åpent: Man.-fre. kl. 09-20, lør. kl. 09-18.

Marco Polo | 100,Velg mellom:
1. Biff chopsuey, innbakt svinefilet og vårrull i
sursøtsaus med ris.
2. Biff chopsuey, frityrstekt kylling og vårrull i
sursøtsaus med ris.
Åpent: Man.-tirs. kl. 15-22, ons.-lør. kl. 13-22,
søn. kl. 13-21.

Madam Reiersen | 125,Velg hovedrettene: Langstekt svin, bakte
rotgrønnsaker, potetpuré & eplesjy

eller Ovnsbakt torsk, Syltede grønnsaker,
potetpuré & sandefjordsmør.
Oppgrader til 3 retters kr 225,-, velg:
Forrett: Gratinert løksuppe.
Velg mellom hovedrettene.
Dessert: Pannacotta med bær.
Fredag lunsj: Kremet fiskesuppe 125,Lørdag: Dansk Frokost 125,Åpent fra: Man.- tors. fra kl. 15.30,
fre.-lør. fra kl. 11.30, søn. fra kl. 14.

Mønsj | 100,-/125,Hjemmelaget italiensk pizza;
Margherita, Prosciutto e funghi, Pepperoni,
Contadina Spicy Carne Macinata /eller vår
hjemmelagde Cajun chicken (kylling, fløtesaus
med cajun, sopp, paprika og parmesan) serveres
med pasta og brød. Åpent: Man.-fre. fra kl. 11,
lør. fra kl. 12, søn. fra kl. 12.

i Bankgården
1: Steambuns m/ svineribbe, hoisinsaus.
2: Hjemmelaget lammepølse i briochebrød, med
steinsopp, sennep, pepperrot og karse.
3: Østers fra Grimstad.
4: Laks ceviche med ponzu, sesamfrø,
avokado krem, Ingefær.
5: Crispy duck m/ kinesiske lefser, aprikossaus &
sprø grønnsaker.
6:Tortilla m/ confitert kylling, tzatziki.
7: Dessert: Hasselnøttkrem & kakaosorbet
krokan - youghurt.
Åpent: Man.-lør. kl. 15-21.

Solsiden Tapas | 100,Velg 2 retter fra Solsidens Spis ute uka-meny!
Du finner flere av våre klassikere samt nye retter
spesielt for Spis ute uka.
Åpent: Man.-lør. kl. 11-22, søn. kl. 12-22.

Mør Biffhus | 125,-

Strand Café | 100,-/125,-

170g Mør ytrefilet m/pommes frites,
sauterte grønnsaker og peppersaus.
Åpent: Man.-tors. kl. 14-22,
fre.-lør. kl.12-23, søn. kl. 14-22.

Velg mellom:
1.10 munker til kr 100,2. Hjemmelagde karbonader i brun saus, med
ertestuing 125,3. Flesk og duppe, med kålstuing 125,4. 2 stk pannekaker med syltetøy/sukker 50,5. Karamellfromage og kaffe 50,Åpent: Man.-fre. kl. 07-19, lør. kl. 07-18
(middag fra kl. 12.00).

Nem Vietnamesisk Mat | 100,Velg mellom:
1. Wok kylling eller oksekjøtt med caschewnøtter.
2. Wok and med pak choi.
3. Bun Thit Nuong.
Åpent: Man.-søn. kl. 10-22.

No.1 Sportsbar | 100,Velg mellom «Dagens Burger» eller
Cheeseburger med bacon, som begge er laget
av 160gr egenkvernet kjøtt, og serveres med
pommes frites. Vi presenterer hver dag en ny
«dagens burger», slik at du kan spise her hele
uken uten å bestille det samme 2 ganger.
Åpent: Man.-lør. kl. 11-22, søn. kl.12-22.

Smag & Behag | 100,- (Bankgården)
To valgfrie retter fra Streetfood-bodene

Symposium Bar & Grill | 125,Velg mellom:
1. Fersk ovnsbakt fisk med rotmos, urtebakte
amadinepoter & safransaus.
2. Grillet biff av indrefilet, serveres med
peppersaus & friterte poteter.
Åpent fra: Man.- fre. fra kl. 15.30,
lør. fra kl. 12.00, søn. fra kl. 15.00

Tasty Restaurant & Cafe| 100,1. Pizza (M) (kylling, kebab eller pepperoni)
2. Kebab, kylling eller Shawerman tallerken.
Åpent: Man.-tors,søn kl. 09-22, fre.-lør.09-02

...ses i byen!

