VELKOMMEN TILBORDS!
I vårt jag etter stadig nye materielle verdier, suksess og høyt tempo ...
mister vi det vi kanskje trenger mest: tid.

I vårt hotell og i vår restaurant med havutsikt, har du mulighet til å ta en pause - for å
nyte med alle dine sanser. Ta et dypt pust, få nytt perspektiv ...

Markedsferske ingredienser fra regionen danner grunnlaget for de fantasifulle
sammensetningene vårt kjøkkenteam lager. Kjøkkenet tilbyr et moderne, regionalt
og sesongbasert kjøkken med
internasjonal påvirkning.

Mottoet til kjøkkenet er: friskt, velsmakende, regionalt og litt frekt.
På menyen vil gjestene finne velsmakende retter fra land og sjø. En lokalt
forankret meny styrt av de skiftende årstidene, alt friskt
og utmerket tilberedt.

Nyt det du liker best - i restauranten, baren eller på terrassen.
Når det vestnorske været spiller på lag er det 30 plasser på uteserveringen med
sjøutsikt, motorisert tak og varmelamper.

Velbekomme!

FORRETTER
SOTRA POKE BOWL
Rå, marinert Sotra-laks med sushiris, mango, sjøgress, avokado, syltet ingefær og ponzu-saus
Inneholder: hvete, fisk og soya
Kr 165
Sotra Poke Bowl, hovedrett: 315 kr
Vegan forrett / hovedrett: 145 kr / 295 kr

KJAKEKNIPER
Svinekjaker, erterisotto og pære
Inneholder: selleri og hvete
Kr 165

KINGCRAB
Kongekrabbe fra Askøy, blomkål, nage og estragon
Inneholder: skaldyr, selleri, melk, soya og hvete
Kr 255

HOVEDRETTER
KOS
Lammecarré fra Strilalam, trøffel-potetpure, snittbønner, cherrytomater og chimichuri
Inneholder: melk
Kr 475

LÅR & BRYST
And, rødkål, hasselbakt potet og appelsinsaus
Inneholder: selleri
Kr 415

BARNDOMSMINNER
Fiskeboller av steinbit, sjøkreps, safransaus, dillpoteter og gulrot fra Lærdal
Inneholder: fisk og egg
Kr 395

DESSERTER
LYS I MØRKET
Sjokolademousse, terte, ananassorbet og syltet ananas
Inneholder: egg, melk og hvete
Kr 125

RØDE LEPPER
Rødbete-marshmallow, rødvinsbrownie, tyttebæris og seterrømme
Inneholder: melk, hvete og egg
Kr 125

SUR KU
Fromasj av surmelk, marinerte bær og hasselnøtter
Inneholder: hvete, melk og hasselnøtt
Kr 125

