Sommergrillpølser fra Røroskjøtt

Kr 190,-

2 store pølser av svin krydret med bl.a. fennikel og
persille med salat, syltet rødløk og potetsalat

brød, flatbrød, melkefri Ramsløksmajones,
melkefri Rørosmajones,

Inneholder sennep, egg, melk

Fra kl 1200-1730

Ekstra tilbehør:

Vegetar Honningdressing,

Kr 10,-

Stugguburger 180 gr

Kr 214,-

Ekstra ost

Kr 15,-

Dobbel Stugguburger 360 gr

Kr 325,-

Ekstra Vegan Hummus

Kr 20,-

Økologisk hamburger av storfe fra Røroskjøtt servert i

Karbonadesmørbrød

Kr 144,-

brød med bacon, salat, røkt cheddarost, dressing av

Dagens middag til kl 17.30

Kr 190,Kr 119,-

Økologisk karbonade fra Røroskjøtt, serveres med

Rørosrømme og pommes frites.

hjemmelaget ertepurre og syltet rødløk på et godt rugbrød

Inneholder hvete, melk

Dagens suppe til kl 17.30

Reinsdyrburger fra Stensaasen 160gr kr 223,-

Spør etter glutenfritt hamburgerbrød og

Laget med porterøl fra Røros Bryggeri, brød med

glutenfritt brød

Inneholder hvete,rug, melk og sennepsfrø

Rekesmørbrød

Kr 164,-

Høyt smørbrød med reker servert med hjemmelaget

Rørosmajones og ramsløk,syltet rødløk, salat, tomat,

dillmajones og kokt egg på hvitt brød

pommes frites og hjemmelaget tyttebærketsjup.

Inneholder hvete, melk, skalldyr og egg

Inneholder: melk, hvete, egg

Club Sandwich

Kr 159,-

Veggisburger

Kr 174,-

Med kylling, bacon, salat, tomat og Rørosmajones

Med salat, syltet rødløk, tomat og pommes frites

Inneholder , egg, melk og hvete

Inneholder hvete,selleri, havregryn og semulegryn

Kyllingsalat

Kr 179,-

Veggiesalat

Kr 169,-

Bugnende salat av kylling og bacon, brødkrutonger,

med Hummus, Grønn syltetomat,soltørkede tomater,brød

parmesan, syltet rødløk og honningdressing, Godt brød og

og smør Inneholder hvete og melk

Rørossmør

Inneholder: melk,hvete, sennep

Rekesalat

Surpølse
Kr 179,-

Salat med rikelig med reker og egg fra Galåvolden gård,
salat, syltet rødløk, tomat og Rørosmajones.
Godt brød og Rørossmør

Inneholder:

melk,hvete, egg og skalldyr

Vennligst bestill i kassen og vi
bringer maten til bordet ☺

Kr 215,-

En fantastisk surpølse fra Røroskjøtt servert med
kålrotstappe og poteter.

Pommes frites
Liten Pommes frites

Inneholder lupin og spor av egg

Kr 57,kr 28,50

Kos ‘åkk ☺

Dagens barnesuppe
En mindre porsjon av Dagens suppe
Kr 79,-

Pølse med pommes frites
Ekstra kjøttfull pølse fra Røroskjøtt
Kr 73,Ekstra pølse kr 25,-

Til Barna
Hamburger
En litt mindre hamburger fra Røroskjøtt, servet i godt
brød med salat og pommes frites

Noe søtt?

Kr 119,Inneholder hvete og melk

Pannekaker

Skjørostkrem med bærsaus

kr 105,-

Skjørost, pisket kremfløte og rømme fra Rørosmeieriet
vendt sammen, servert med en nydelig skogsbærsaus

2 pannekaker servert med sukker og blåbærsyltetøy
Kr 73,Ekstra pannekake kr 25,Inneholder melk, hvete og egg

Dagens barnemiddag
En mindre porsjon av Dagens middag
Kr 115,-

Inneholder melk

Hjemmelaget karamellpudding

kr 105,-

Servert med hjemmelaget karamellsaus og hjemmelaget
krem
Inneholder egg, melk

Se også vår kakedisk!

