
MENY 

LUNSJRETTER TIL KL. 16.00 
 

HOVEDRETTER FRA KL. 16.00 

FISH AND CHIPS               210,- 

Serveres med agurkremulade og sitron.  
Inneholder: Egg, gluten, sitrus og fisk 
 

HAMARØYBURGER           210,- 

Burger 180 gr. med cheddarost, syltet rødløk,     
pommes frites og BBQ dressing.  
Inneholder: Egg, melk, gluten, svoveldioksid, sulfitter  
og spor av sesam 

 

PLANTEBASERT BURGER   210,- 

Burger 180 gr. med syltet rødløk, pommes frites            
og BBQ dressing.  
Inneholder: Egg, melk, gluten, svoveldioksid, sulfitter  
og spor av sesam 

FERSKE REKER                 299,- 

Med brød og aioli.  
Inneholder: gluten, melk, bløtdyr.  

 

GRESK SALAT                    175,- 

Med tomat, agurk, salat, fetaost, oliven,  

vinegrette og krutonger.  
Inneholder: gluten, melk 

 

HAMARØY SANDWICH    220,- 

Serveres med pepperrot, reker, kreps, salat, majones, 
dill, reddik, rødløk, sitron og toppet med røkelaks. 
Inneholder: Gluten, melk, fisk og skall / krepsdyr 

 

BARNEMENY  

BURGER                             149,- 

Med cheddar og pommes frites.  
Inneholder: Egg, melk, gluten, sesam, svoveldioksid  
og sulfitter  

PØLSER                             89,- 

Med pommes frites 
Inneholder: Egg, melk, svoveldioksid og sulfitter  

 
 

POMMES FRITES                       35,-                                         

EKSTRA OST TIL BURGER         15,-                                       

 
BIFFSNADDER                       2 35,- 

med paprika, salat, hvitløksdressing, persille,  
brød og pommes frites.  
Inneholder: Egg, laktose og gluten 
 

HAMARØYBURGER                210, - 

Burger 180 gr. med cheddarost, syltet rødløk,              
pommes frites og BBQ dressing.  
Inneholder: Egg, melk, gluten, svoveldioksid, sulfitter  
og spor av sesam 
 

BACALAO                                235,- 

med sort oliven, poteter, tomat, grillet paprika og brød.  
Inneholder: Fisk, gluten 
 

BLÅSKJELL                            240,- 

Med kremet saus, brød, kokosmelk, koriander,                    
chili, gulrot og purreløk.  
Inneholder: gluten, bløtdyr.  
 

REKER                                    299, - 

Med brød og aioli.  
Inneholder: gluten, melk, skall / krepsdyr 
 

FISH AND CHIPS                    2 10,- 

Serveres med agurkremulade og sitron.  
Inneholder: Egg, gluten, sitrus og fisk 
 

TEMPURA                               240, - 

Friterte scampi, ostekuler og pommes frites servert med 
chilisaus og rømmedressing.  
Inneholder: gluten, melk, bløtdyr og spor av sesam.  
 

DESSERT 

ISKULER                                  99, - 

3 kuler med vaniljeis, sjokoladeis, bringebærsorbe. Toppet 
med sjokoladesaus  
Inneholder: Melk og egg.  

PANNA COTTA                        139,- 

Serveres med mango / pasjonsfrukt saus 
Inneholder: Gluten, melk, egg. 

 


