
Pustepause - det er sommer i Son

Småretter

Allergener: 
G = gluten, E = egg, M = melk, F = fisk,  
SD = skalldyr, B = bløtdyr,  N = nøtter,  

PN = peanøtter, SB = soyabønner,  
S1 = selleri, S2 = sennep, S3 = sesamfrø,  

S4 = sulfitt, L = lupin

Röhforsbrød med husets aioli               55,- 

Inneholder: G (hvete), E, S2

Pommes frites med husets aioli            55,-

Inneholder: E, S2

Røkte nøtter                                        55,-

Inneholder: SB, PN, N (chashew, mandel)

Alle øvrige retter kan tilpasses  
til barneporsjon!

Du kan gjerne kombinere dagens retter med  
dessertene og få menypris: 

 

3-retters meny: 545,-

4-retters meny: 620,-

 

Må bestilles i forkant av måltidet da rettene  
tilpasses menyen.

Diverse
Blåskjell dampet i hvitvin 

Pommes frites, husets aioli

Inneholder: E, B, S1, S2 

halv 165,- / hel 235,-

 
Blåskjell dampet med fløte, 

bacon og timian 
Pommes frites, husets aioli

Inneholder: E, B, M, S1, S2 

halv 185,- / hel 275,-

Sommersalat med tomat, mozzarella, 
serranoskinke og balsamico 

Inneholder: M

halv 165,- / hel 235,-

 
Hjemmelaget fiskeburger med salat,  

tomat, rødløk, dill og rekemajones  

Pommes frites og aioli 

Inneholder: G (hvete), E, M, F, SD, S2

235,-

Sjøbodens hamburger med salat, tomat, 
rødløk, hjemmelaget dressing og ost

Pommes frites og aioli

Inneholder: G (hvete), E, M, S2

235,-

 
Kyllingburger med chilimajones, syltet  

rødløk og mango- og ananassalsa 
Pommes frites og aioli 

Inneholder: G (hvete), E, M, S2

235,-

Desserter
Bakt ostekake med jordbær og vaniljeis 

Inneholder: G (hvete) E, M

145,-

Sjokoladefryd fra «Jentene på Tunet» 

med dagens is

Inneholder: spør din servitør

145,-

Barnemeny

Barneburger uten noe på                     65,-

Inneholder: G (hvete), S3

En pølse med pommes frites                55,-

Inneholder: M

To pølser med pommes frites               65,-

Inneholder: M

Alle retter kan tilpasses eller justeres 

til ulike allergier eller spesielle  

diettbehov.  

Gi beskjed til din servitør!

Dagens forrett 

Inneholder: se tavle eller spør din servitør 

 
158,-

Dagens fisk 

Inneholder: se tavle eller spør din servitør 

 
320,-

Dagens kjøtt 

Inneholder: se tavle eller spør din servitør 

320,-

Dagens retter




