Kveldsmeny
Fra kl 18.00

Plankestek med økologisk ytrefilet av storfe fra Røroskjøtt
En god bit ytrefilet som er godt mørnet. Med denne serverer vi sesongens grønnsaker på en planke,
i en ramme av potetstappe .Servert med vår egen Bearnaise-saus
Kr 413,Inneholder melk og egg

Reinsdyrbiff fra Stensaasen
Et mørt stykke mørbrad sammen med sesongens grønnsaker, karamelliserte poteter og en kraftig
rødvinssaus.
kr 413,Inneholder melk, sulfitt

Fjellfisk
Serveres med sesongens grønnsaker, sitronsaus og dillpoteter.
Kr 333,Inneholder: melk, fisk, selleri

Surpølse servert med kålrotstappe og kokt potet, tyttebær og flatbrød fra Røros
Dette er en gammel rett fra Rørosdistriktet da det ikke var så god tilgang på salt. Hvordan
den lages varierer fra gård til gård, men hovedprinsippet er at restekjøtt og innmat fra sau
blandes med byggryn, krydder, salt og fett, for så å kvernes og stappes i naturtarmer. I dag
bruker vi storfekjøtt. Deretter blir pølsa hengt opp til syrning en ukes tid.
kr 234,Inneholder: melk, byggryn, hvete og rug i flatbrød

Stugguburger
Økologisk burger av storfe fra Røroskjøtt i brød med røkt cheddar, bacon, rømmedressing, syltet
rødløk, salat og pommes frites.
kr 233,Inneholder: melk, hvete

Reinsdyrburger fra Stensaasen
Laget med porterøl fra Røros Bryggeri, brød med ramsløkmajones, syltet rødløk, salat, tomat,
hjemmelaget tyttebærketsjup og pommes frites.
kr 244,Inneholder: melk, hvete, egg, sennep

Kyllingsalat
Salat av kylling med bacon, brødkrutonger, syltet rødløk, parmesan og honningdressing.
Serveres med brød og Rørossmør.
Kr 195,Inneholder: melk, hvete, sennep

Brasert Lammeknoke
Serveres med sesongens stekte grønnsaker, potetstappe og en kraftig øl- og rødvinssaus
Kr 337,Inneholder: sulfitt, selleri, hvete, melk

Til Barna
Barneburger
Litt mindre burger, økologisk fra Røroskjøtt i hjemmelaget brød med salat og pommes frites.
kr 130,Inneholder: hvete, melk

Pannekaker
2 pannekaker med sukker og blåbær
kr 79,Ekstra pannekake
Kr 27,Inneholder: hvete, melk ,egg

Pølse med pommes frites
Ekstra kjøttfull pølse fra Røros kjøtt
Kr 79,Ekstra pølse kr 27,-

Noe søtt!

Skjørostkrem med bærsaus
Skjørost og kremfløte fra Rørosmeieriet pisket sammen
og servert med bærsaus av norske skogbær
kr 114,Inneholder: melk

Hjemmelaget Karamellpudding
Servert med karamellsaus, og pisket krem fra Rørosmeieriet
kr 114,Inneholder: egg, melk

Rørosis fra Galåvolden Gård
3 kuler is
kr 118,Inneholder: melk og egg

Spør gjerne etter allergivennlige alternativer.

