
Lunsj 
Karbonadesmørbrød   129 
Økologisk karbonade fra Røroskjøtt
Serveres med hjemmelaget ertepure
og stekt småløk på rugbrød
(hvete, rug, melk og egg)

Club Sandwich    145  
Med kylling, bacon, salat, tomat og majones
i hjemmelaget brød
(hvete og egg)

Rekesmørbrød    145 
Høyt smørbrød med reker 
Serveres med hjemmelaget dillmajones 
og kokt egg på hjemmebakt brød
(hvete, melk, skalldyr og egg)

Kyllingsalat    149 
Bugnende salat med kylling og bacon 
krutonger, parmesan og honningdressing 
Serveres med hjemmebakt brød og Røros Smør
(melk, hvete, egg og sennep)

Rekesalat     149 
Rikelig med reker og egg fra Galåvolden Gård 
Salat, tomat og Rørosmajones 
Serveres med hjemmebakt brød og Røros Smør 
(melk, hvete, egg og skalldyr)

Fra kl.12.00 Dagens
Alltid hjemmelaget

Dagens Middag   179

Dagens Suppe    105

Dagens Smørbrød   99 

Byggryn -og grønnsakswok   165 
med sesongens grønnsaker
(byggryn)   

Reinsdyrburger    199
Fra  Stensaasen laget med porterøl fra Røros Bryggeri
i brød med aioli, salat og tomat 
Tyttebærketsjup fra Rørosmat
(melk, hvete og egg)

Stugguburger     189
Hamburger av økologisk storfekjøtt Røros Kjøtt
servert med bacon, salat, salatost fra Eggen Gardsysteri, 
Dressing av Rørosrømme
Serveres med pommes frites. 
(melk, hvete og egg)

Rømmegrøt    179
med Røros Smør og spekemat
(melk og hvete)

Surpølse     189  
Serveres med kålrotstappe og potet 
(byggryn og melk)

Vår egen Ramsløkpølse  189 
På oppskrift fra vår egen kjøkkensjef 
Ramsløk, røkt svin og kalv
Serveres med hjemmelaget potetsalat
(melk og egg)

Ytrefilet av storfe   250
Økologisk ytrefilet fra Røroskjøtt 
Serveres med kryddersmør og salat
(melk)

Bakt Laks     259
med agurksalat, rømme og kokte dillpoteter
(melk og fisk)

Varme retter



Dagens barnemiddag   115
en mindre porsjon av dagens middag

Hamburger      115
Hamburger fra Røroskjøtt 
Serveres i hjemmelaget brød med salat og friterte poteter
(hvete og egg)

Pannekaker     69
med sukker og blåbærsyltetøy
(hvete, melk og egg)

Dagens barnesmørbrød   79 

Dagens barnesuppe      79

Pølse med pommes frites  69
ekstra pølse       20

Til barna

Skjørostkrem     95 
Skjørost og fløte fra Rørosmeieriet vendt sammen 
Serveres med hjemmelaget bærsaus 
(melk)

Hjemmelaget karamellpudding 79
Serveres med hjemmelaget karamellsaus og fløtekrem 
(egg og melk)  

Softis i beger     35
med eller uten strø

Vi har og et utvalg av bakst og kaker hver dag

Noe søtt


