Familierestaurants

in Noorwegen.

Groepsmenu

Lekker eten
– neem een rustpauze!

2017

totaalprijzen

Onze hoofdgerechten worden als 2-gangen maaltijd geserveerd. Het nagerecht van de dag,
ijswater en koﬃe zijn in de prijzen inbegrepen. Menuprijzen zijn geldig op voorwaarde dat alle leden
van de groep hetzelfde gerecht bestellen en gelden voor groepen van minimaal 15 personen.
Voor groepen die voor het gebruik van onze privé-eetruimte hebben gereserveerd gelden de volgende menu’s en prijzen:

Vleesgerechten (incl. vossenbessen, ﬂatbrød, nagerecht en koﬃe):
Braadvlees – seizoensgroenten, jus, aardappelen
Gestoofde varkensnek met bijgerechten
Eland-/rendierburgers – verse groenten, hertenjus, aardappelen
Gegrilde kipﬁlet – verse gemengde salade, aardappelpartjes uit de oven
Stoofschotel met verse gemengde salade en rijst
Traditionele gehaktballen (2 of 3) met bijgerechten
Gezouten lams-/rundvlees met traditionele rookworst en puree van wortelgroenten
Traditionele stoofpot

Visgerechten (incl. nagerecht en koﬃe):
Gestoomde zalm – komkommersalade, botersaus, gekookte aardappelen
Forel uit de oven – julienne-groenten, botersaus, aardappelpartjes
Gesauteerde koolvis – rode-bietensaus, seizoensgroenten, aardappelpuree

Andere gerechten (incl. koﬃe):
Buﬀetopties (neem rechtstreeks contact op met het restaurant)
3-gangen maaltijd

Lichte maaltijden (incl. koﬃe):

Voor onze jonge gasten (tot 17 jaar):

Koude lunchschotel – selectie van koude gerechten, versgebakken brood
Seizoenssoep (vlees-, vis-, of romige groentesoep) – versgebakken brood

Alle gerechten worden geserveerd met een
groot glas vruchtensap (in de prijs inbegrepen)

Pasta – verse gemengde salade, versgebakken brood

Gebakken zalm met salade, botersaus en brood

Salade met kip, scampi, rundvlees en noedels – versgebakken brood

Pizzabuﬀet

Zure-roompap met gerookte vleeswaren en ﬂatbrød

Hamburger met salade/patat

Selectie van open sandwiches – garnalen / roastbeef / gerookte vleeswaren

Lasagne met salade en brood & boter

Baguette met garnalen / roastbeef / gerookte vleeswaren

Gehaktballen met bijgerechten

Twee halve broodjes, incl. koﬃe

Pastabuﬀet met vlees- of roomsaus

Twee halve broodjes en versgebakken koﬃekoek of wafel – incl. koﬃe

Tacobuﬀet

Ontbijtbuﬀet

Rundvlees met patat

Algemene voorwaarden: Groepen zonder reservering vooraf ontvangen een korting van 10% op de standaard menuprijzen.
Dit geldt op voorwaarde dat iedereen hetzelfde gerecht besteld en de reisbegeleider eerst de caissière aanspreekt vóór er wordt besteld.
De buschauﬀeur en reisbegeleider kunnen altijd gratis bij ons eten. Al onze restaurants zijn ﬂexibel en kunnen menu’s aan
speciﬁeke verzoeken en diëten aanpassen. Informeer ons van tevoren over eventuele allergieën.

Lekker eten
– neem een rustpauze!
www.utvalgte.no

in Noorwegen.

post@utvalgte.no
www.utvalgte.no
facebook.com/utvalgtespisesteder

2 Gjestegården Fagernes 3 Isehaug Kafeteria
Tel.:
+47 61 35 88 03
Mobiel: +47 925 35 230 - Rafal

gjestegardenfagernes@hotmail.com
Versgemaakte vleessoep.
Incl. nagerecht/koffie.

Stryn

Tel.:
+47 57 87 17 40
Mobiel: +47 913 86 966 - Jens
jens@isehaug.no
Rendierburgers met vossenbessen.
Incl. nagerecht/koffie.

4 Lygnasæter Hotell
Lygna

1 Frich’s Kafeteria
Dombås

Tel.:
+47 61 24 10 23
Mobiel: +47 900 98 887 - Øyvind
post@frich.no
Bedevaartsoep met verse kruidenbroodjes en
boter. Incl. koffie (en gratis bijvullen).

5 Motell Nor-Kro

Nesbyen/Bromma

Tel.:
+47 61 32 86 13
Tel.:
+47 32 06 73 40
Mobiel: +47 922 91 477 - Elisabeth Mobiel: +47 997 02 558 - Endre
lygna@utvalgte.no
post@norkro.no
Eigen gemaakte hertenstoofpot met
vossenbessensaus. Incl. nagerecht/koffie.

Aardappeldumplings met gezouten lamsvlees,
koolraappuree en bacon. Incl. nagerecht/koffie.

6 Nordgående Kro

7 Oppdalsporten

8 Peer Gynt Kro og Hotell AS 9 Rustad Kafe

Tel.:
+47 62 35 50 50
Mobiel: +47 480 92 737 - Snefrid
rudshogda@eurostop.no

Tel.:
+47 72 40 06 40
Mobiel: +47 924 22 173 - Heidi
oppdalsporten@eurostop.no

Tlf:
+47 61 29 67 49
Mobiel: +47 92 85 64 43 - Roar
roar@frich.no
Gudbrandsdals cabbage.
Dessert/coffee incl.

Rudshøgda

Gerookt varkensvlees in zure-roomsaus met ui en
gestoomde koolraap. Incl. nagerecht/koffie.

Oppdal

Gezouten vlees met koolraappuree.
Incl. nagerecht/koffie.

Vinstra

Sokna

Tel.:
+47 32 18 10 10
Mobiel: +47 959 25 933 - Håvard
rustad@utvalgte.no
Bergforel met zure-roomdressing.
Incl. nagerecht/koffie.

10 Sandefjord Motor Hotel 11 Skeid Kro

12 Solstad Hotell

13 Spiseriet, Kremmertorget

Tel.:
+47 33 48 90 60
Mobiel: +47 911 20 201 - Gunnar
gunnar@sfjmh.no

Mobiel: +47 320 29 720 - Erik
solstad@utvalgte.no

Tel.:
+47 45 23 50 56
Mobiel: +47 908 41 999 - Reidar
reid-na@online.no

Gebraden ‘Stange’ kip met groenten of salade.
Incl. nagerecht/koffie.

Skjåk

Tel.:
+47 61 21 40 24
Mobiel: +47 970 11 851 - Sissel
post@skeidkro.no

Schotel van gerookte vlees- waren met eigen gemaakte worstjes.Nagerecht niet inbegrepen.

Gol

Vers vlees in zoetzure saus.
Incl. nagerecht/koffie.

Elverum

Verse sandwiches met lokaal geproduceerde
vulling. Nagerecht niet inbegrepen.

14 Taverna Alvdal

15 Tony’s Matglede

16 Valdresporten

Tel.:
+47 62 48 71 33
Mobiel: +47 417 62 603 - Wenke
post@taverna.alvdal.no

Mobiel: +47 321 21 212 - Tony
post@tonysmatglede.no

Tel.: +47 32 13 77 33
Mobiel: +47 915 55 165 - Magny
Mobiel: +47 975 41 032 - Hans Erik magny@valsoya.no
Bacalao à la Ludwig.
valdresporten@utvalgte.no

Alvdal

Elandstoofpot met wortels en
amandelaardappelen. Incl. nagerecht/koffie.

Hønefoss

Gerookt varkensvlees in zure-roomsaus met ui
en koolraappuree. Incl. nagerecht/koffie.

Nes i Ådal

Hertenburgers met roomsaus, koolraappuree,
gebakken rode kool en aardappelpuree.
Incl. nagerecht/koffie.

17 Valsøytunet
Valsøyfjord

Incl. nagerecht/koffie.

Samen zetten wij de norm neer voor familierestaurants in Noorwegen.
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Familierestaurants

Als aanvulling op ons
groepsmenu doet het ons
veel plezier om u een
specialiteit van elk van
onze geselecteerde
restaurants te bieden

