Lunsj
Fjellgrill fra slakter Reboli

Serveres i grillet brioche brød,
toppet med sprø løk, agurk relish,
fries og chunkey ketchup.

Snacks
195,-

69,-

Pizzabrød

69,-

Allergener: Sulfitt

Vår pizzabunn stekt med maldon
og rosmarin. Serveres med aioli.

Allergener: Melk, sulfitt, hvete

Lodge900 Sommer Salat

Grønne Oliven Collosal

Allergener: Hvete, egg, sulfitt, sennep

249,-

Side Salad

Frisk salat med italiensk spekeskinke, sitrus,
fennikel, eple, balsamico og
pistasj.Serves med grissini.
Allergener: sulfitt, hvete

Hjemmelaget Hvitløksbrød

Hjemmelaget Fiskesuppe

Allergener: Hvete, melk, sulfitt

279,-

Kremet og tomatisert fiskesuppe
med blåskjell og gode biter av fisk. Selleri,
gulrot, løk og brokkolini.
Serveres med focaccia

Allergener: Fisk, skalldyr, bløtdyr, melk, selleri

79,-

Blandet salat, rødløk, tomat, oliven
og Italiensk olivenolje
Allergener: Ingen

Fyllt med hvitløksmør
og gratinert med mozzarella.

Prosciutto Crudo

119,-

119,-

Tynne skiver av italiensk spekeskinke.
Allergener: Ingen

Fries & Aioli

59,-

Søtpotet & Aioli

99,-

Allergener: Egg, sennep, sulfitt

Pasta

Allergener: Egg, sennep, sulfitt

Vi bruker fersk italiensk pasta produsert i Verona.
Alle våre pastaretter serveres med grillet focaccia.
Allergener brød: Hvete, spor av egg, melk,
nøtter og sesam

Pasta Blåskjell

Kremet tagliatelle med ferske blåskjell,
tomat og basilikum.

239,-

Allergener: Melk, egg, hvete, sulfitt, bløtdyr

Panchetta & Bacon

Kremet tagliatelle med panchetta
og eldhusbacon.
Toppet med revet grana padano.
Allergener: Melk, hvete, egg, sulfitt

239,-

Dessert
Pasjonsfrukt & Bringebær

129,-

Kake med pasjonsfruktmousse og bringebær.
Produsert av konditor Lars Erik Undrum
på Villa Sole.
Allergener: Melk, hvete, egg, soya,
spor av nøtter og peanøtter

Friske Jordbær

139,-

Med karamell, mascarponekrem og pistasj.
Allergener: Melk, sulfitt, pistasnøtter,
spor av nøtter og peanøtter

Iskrem

Norsk produsert iskrem fra Kulinaris på Kolbotn.
Sitron sorbet, Mørk sjokolade, lakris, vanilje,
rom & rosin, cookies & vanilje og jordbær.
Allergener: Melk, egg, hvete, soya,
nøtter, spor av peanøtter
Pris 1 kule

39,-

Pizza Hvit

Pizza Rod

Med tomater
Margaritha

Bøffelmozzarella og basilikum.

Med creme fraiche
219,-

Allergener: Melk, hvete, sulfitt, selleri

Prosciutto Cotto & Mango

Mozzarella og prosciutto cotto,
toppet med ruccula og mango chutney.

219,-

Bacon & Blomkål

Mozzarella, trøffelbakt blomkål
og eldhusbacon.
Allergener: Melk, hvete, sulfitt

Prosciutto Cotto & Sopp

Mozzarella, prosciutto cotto,
frisk chili og hvitløksbakt sopp.

Allergener: Hvete, melk, selleri, sulfitt

219,-

219,-

Allergener: Melk, hvete, sulfitt,

Prosciutto Crudo

Mozzarella, prosciutto crudo,
ruccula og grana padano.

229,-

N’duja

Mozzarella, spicy n’duja og rødløk.
Toppet med ruccula.

Allergener: Melk, hvete, sulfitt, selleri

229,-

Allergener: Melk, hvete, sulfitt

Quatro Formaggi

Mozzarella, gorgonzola piccante,
fontina og grana padano.
Toppet med frisk basilikum.

239,-

Mozzarella, salsiccia napoli piccante
og fersk chili.
Toppet med jalapenjo-coulis.

239,-

Bøffelmozzarella og brokkolini.
Toppet med gremulata og revet grana padano.
Allergener: Melk, hvete, sulfitt

Allergener: Hvete, melk, selleri, sulfitt

Salsiccia & Chili

Brokkolini & Grana Padano

239,-

En klassisk napolitansk spesialitet

Prosciutto e Funghi

Allergener: Hvete, melk, selleri, sulfitt

Biff & Løk

269,-

Mozzarella og bakt løk.
Toppet med basilikum,
storfe indrefilet og soya glace. Allergener:
Hvete, melk, selleri, sulfitt, soya

Alle våre pizzaer er håndlagde
og stekt i steinovn.
Alle pizzaer kan gjøres glutenfri.

Calzone

239,-

Hvit pizzasaus, mozzarella, prosciutto cotto
og hvitløksbakt sopp.
Toppet med rød pizzasaus og basilikum.
Allergener: Hvete, melk, sulfitt, selleri

Salsiccia Piccante

Rød pizzasaus, mozzarella og salsiccia
Napoli piccante.
Toppet med fontina og basilikum.
Allergener: Melk, hvete, sulfitt, selleri

239,-

Hovedrett
Fjellørret fra Wangensteen

Antipasto

Spicy Baby Back Ribs 400gr

319,-

Allergener: Melk, sulfitt, sennep,

Grillet Indrefilet av Storfe

200gr grillet indrefilet. Serveres med
brokkolini, bakt løk, ovnsbakte
småpoteter og spicy peppersaus.

for 2 personer

Prosciutto crudo, trøffelsalami,
fontina, caprese med bøffelmozzarella,
grillet focaccia, aioli og pesto.

sulfitt

Langtidstekte spareribs marinert
med vår egen spicy BBQ- saus.
Serveres med søtpotetsalat med
grønnkål og fetaost, fries og aioli.

Sharing

299,-

Pannestekt filet av fjellørret med
rømmesaus med pepperrot,
brokkolini, bakt løk, småpoteter og
agurkrelish. Allergener: Melk, fisk,

Allergener: Hvete, melk, sulfitt, egg, 359,sennep,pinjekjerner, spor av nøtter og sesam

Tomahawk

398,-

Sharing

for 2 personer

Grillet oksekam med bein.
Serveres med brokkolini, bakt løk,
bernaise, peppersaus og fries. Allergener:
Melk, sulfitt, sennep, egg, selleri
Ca 60 minutter tilberedningstid

1398,-

Allergener: Melk, sennep, sulfitt, selleri

Dessert
Pasjonsfrukt & Bringebær

Kake med pasjonsfrukt mousse
og bringebær. Produsert av konditor
Lars Erik Undrum på Villa Sole.

129,-

Iskrem

139,-

Allergener: Melk, egg, hvete, soya,
nøtter, spor av peanøtter
Pris 1 kule

Allergener: Melk, hvete, egg, soya,
spor av nøtter og peanøtter

Friske Jordbær

Med karamell, mascarponekrem og pistasj.
Allergener: Melk, sulfitt, pistasnøtter,
spor av nøtter og peanøtter

Norsk produsert iskrem fra Kulinaris
på Kolbotn. Velg mellom smakene:
sitron sorbet, mørk sjokolade,
lakris, vanilje,rom & rosin,
cookies & vanilje og jordbær.

35,-

