Følg oss

meny

18.-24. oktober
HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

aleppo stasjon | 100,-/125,Velg mellom:
• Kebab Tallerken 100,• Kebab pizza Medium 100,• Aleppo-Shawerma 125,Åpent: Man.-fre. kl. 12-21, lør. kl. 13-23, søn.
kl. 13-21.

canvas arndal | 125,(Gjestehavna)
• Pizza Diavola *ikke glutenfri
• Pizza Margherita *ikke glutenfri
• Burger med portobello sopp, egg, røykt bacon,
• salat og siracha mayo for kr 100,• (25kr ekstra med poteter)
• Vegetar/vegan spicy rot og linse gryte ,
• serveres med godt brød 125
Åpent: Tirs.-tors. kl. 15-23, fre.-lør. kl. 12-23.

CASTELLE | 125,I Spis Ute Uka serverer Castelle en god porsjon
av våre populære langtidsstekte spareribs med
salat, bakt potet og maispuré. I tillegg kan du
velge en dessert fra Spis ute uka- menyen for
bare 50kr.
Åpent: Man.-tors. kl. 15-22, fre.-lør. kl. 12-22,
søn. kl. 15-22.

Clarion Tyholmen
Restaurant | 100,Tex mex burger med fries
Tomatsalsa, tortillachips, chilimajones
og cheddar.
Oppgrader med en dessert til kr 50,Sitronostekake. Åpent: Man.-lør. kl. 15-22.

Fiskebrygga | 100,Dansk spesialitet Stjerneskudd
Inneholder sprøstekt flyndre, reker, egg, salat,
remulade og rugbrød.
Åpent: Man.-tors. kl. 10-21, fre.-lør kl.10-22,
søn. stengt.

Flavours of India | 125,Velg mellom:
• Murg curry (kyllingrett), kokte kyllingstykker i
• en nydelig tradisjonell indisk karrisaus.
• Chana masala (vegetarrett), kokte kikerter • •
• servert i en kryddersaus med ferske tomater og
• aromatiske krydder.
• Murg ka tikka (barn) 100kr
• Benfri, mildt marinerte kyllingstykker, serveres
• med pommes frites.
Åpent: Man.-søn. kl.15-22.

hong kong | 100,-/125,Alle lunsjretter til kr 100,eller velg mellom til 125,• Barbecue a la kina
• Lai Lai Spesial
Alle retter serveres i medium porsjoner.
Åpent: Man.-tors. kl.11:30- 21, fre. kl. 11:3022, lør. kl. 12-22, søn. kl. 13-21.

Jordbærpikene | 125,Club sandwich m/valgfri fries og inkludert svart
kaffe eller te.
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.

Madam Reiersen | 125,Velg hovedrettene:
Kyllingspyd med ris, salat og Choronsaus
eller Ovnsbakt torsk, potetpuré, stekte
grønnsaker/beter og Sandefjordsmør.
Oppgrader til 3 retters kr 225,-, velg:
Forrett: Gratinert løksuppe
Velg mellom hovedrettene.
Dessert: Pannacotta med bringebær.

Mandag til fredag lunsj fra kl 11.30:
Gratinert løksuppe kr 125,Lørdag: Dansk Frokost 125,Barn: 2 wienerpølser med hjemmelaget
potetstappe kr 75,Åpent fra: Man.- lør. fra kl. 11.30,
søn. stengt.

marco polo | 100,-/125,Velg mellom:
• Kylling og biff chopsuey, innbakt svinefilet i • •
• sursøt saus og vårrull for 100,• Kylling og biff chopsuey, innbakt kylling i • • •
• sursøtsaus og vårrull for 125,Åpent: Man.-tirs. kl. 15-22, ons.-lør. kl. 13-22,
søn. kl. 13-21.

Mønsj | 100,-/125,Hjemmelaget italiensk pizza;
Margherita, Prosciutto e funghi, Pepperoni,
Contadina, Spicy Carne Macinata for 100,- eller
hjemmelagde Pasta Cajun chicken eller
Tagliatelle ragù til 125,Åpent: Man.-tors. kl. 11-21, fre-lør. kl. 11-22,
søn. kl. 12-21.

Mør Biffhus | 125,175g Mør ytrefilet m/pommes frites,
sauterte grønnsaker og peppersaus.
Åpent: Man.-tors. kl. 15-22,
fre.-lør. kl.12-22, søn. kl. 14-22.

Nem Vietnamesisk Mat | 100,Velg mellom:
• Wok kylling/biff med grønnsaker og
• caschewnøtter
• Wok kongereke med grønnsker
• Wok And med ulike grønnsaker
• Bun thit Nuong (Grillsvinekjøtt med ris nudler •
• og basilikum, korianderblanding og salat)
Åpent: Man.-fre. kl. 11-21, lør. kl 12-22, søn.
kl.13-20.

NO.1 SPORTSBAR | 125,For kr. 125,- kan du velge mellom dagens
burger og No.1 Sportsbars bestselger: Cheese
and Bacon Burger. Begge serveres med en porsjon pommes frites.
Dagens desserter koster 50kr
Dagens burger varierer fra dag til dag, og
menyen ser du på vår facebookside:
www.facebook.com/no.1sportsbar.
Åpent: Man.-søn. kl. 12-22.

SOLSIDEN TAPAS | 100,I Spis ute uka serverer Solsiden Tapas denne 2
retters tapasmenyen:
Bacalao med spisskål og hvitvinssaus.
Soppstuing fra skogssopp.
Inkluderer brød og aioli.
Dagens desserter koster 50kr.
Åpent: Man.-sør. kl. 11-22.

Strand Café | 100,-/125,Velg mellom:
• 10 stk munker 100kr
• Hjemmelagde kjøttkaker /m tilbehør 125kr
• Kjøtt i mørket /m hjemmelagd potetmos 125,• Dessert og kaffe 50kr
Tilslørte bondepiker. Velg mellom eplemos eller
plommemos, fra egen hage
Åpent: Man.-fre. kl. 07-20, lør. kl. 07-16.
(middag fra kl. 14.00).

Symposium Bar & Grill | 125,• Lammegryte Kleftiko
• Urtebakt lammelår med sitronpoteter & masse
• gode gratinert grønnsaker til kr 125,Ikke glad i lam?
Oppgrader og gå for en god biff i stedet!
• Biff av indrefilet med urtepoteter & Béarnaise
• (Fersk indrefilet av topp kvalitet) til kr 200,Åpent fra: Man.- fre. fra kl. 15.30,
lør. fra kl. 12.00, søn. fra kl. 15.30.
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Stor takk til våre hovedsamarbeidspartnere:

Forbehold om trykkfeil og utsolgt vare.

