Restauracje rodzinne

Zrób sobie przerwę
na coś pysznego!

w Norwegii.

Ceny netto dla grup na rok 2017

Nasze zestawy obiadowe składają się z dwóch dań. W cenę wliczony jest deser dnia, woda z lodem i kawa.
Ceny podane w menu obowiązują pod warunkiem zamówienia tego samego dania dla całej grupy (minimum 15 osób).
Grupom z wcześniejszą rezerwacją, korzystającym z osobnej sali w naszej restauracji, oferujemy następujący wybór dań:

Dania mięsne (plus borówka brusznica, pieczywo, deser i kawa):
1. Pieczeń z sosem, sezonowymi warzywami i ziemniakami
2. Duszona karkówka wieprzowa z dodatkami
3. Burgery z łosia/renifera ze świeżymi warzywami, sosem z dziczyzny, ziemniakami
4. Pierś kurczaka z grilla z pieczonymi ćwiartkami ziemniaków i sałatką
5. Potrawka z sałatką i ryżem
6. Tradycyjne klopsy (2 lub 3) z dodatkami
7. Solona jagnięcina/wołowina z tradycyjną kiełbasą i purée z warzyw korzeniowych
8. Tradycyjny gulasz

Dania rybne (plus deser i kawa):
9. Łosoś na parze w sosie maślanym, z sałatką z ogórków i ziemniakami z wody
10. Pstrąg z pieca w sosie maślanym, z warzywami julienne i pieczonymi ćwiartkami ziemniaków
11. Czarniak z patelni w sosie buraczkowym, z warzywami sezonowymi i purée z ziemniaków

Inne (plus kawa):
12. Stół szwedzki (prosimy o bezpośredni kontakt z restauracją)
13. Zestaw 3 dań

Lekkie dania (plus kawa):

Dla dzieci i młodzieży

14. Półmisek zimnych przekąsek i pieczywo prosto z pieca
15. Zupa sezonowa (mięsna, rybna lub jarzynowa zupa krem) i pieczywo prosto z pieca
16. Makaron, mieszana sałata, pieczywo prosto z pieca
17. Sałatka z kurczakiem, langustynkami, wołowiną i kluskami oraz pieczywo prosto z pieca
18. Polewka śmietanowa z wędlinami i podpłomykiem

(poniżej 17 lat):
Wszystkie dania podajemy z dużą szklanką
soku (w cenie zestawu)

24. Łosoś z patelni z sałatką, sosem maślanym i pieczywem
25. Pizza ze szwedzkiego stołu
26. Hamburger z sałatką/frytkami
27. Lasagne z sałatką, pieczywem i masłem

19. Wybór kanapek – z krewetkami / pieczoną wołowiną / wędliną

28. Klopsiki z dodatkami

20. Bagietka z krewetkami pieczoną wołowiną / wędliną

29. Makaron ze szwedzkiego stołu, z sosem mięsnym

21. Dwie połówki bułki, kawa

lub śmietanowym

22. Dwie połówki bułki i ciastko duńskie lub gofr, kawa

30. Taco ze szwedzkiego stołu

23. Śniadaniowy szwedzki stół

31. Biﬀsnader (smażone kawałki wołowiny) z frytkami

Warunki: Grupy z rezerwacjami otrzymują 10% zniżkę od standardowych cen, pod warunkiem zamówienia tego samego dania dla całej grupy i skontaktowania się pilota wycieczki z kasjerem przed złożeniem zamówienia. Kierowcy autokarów i piloci wycieczek nie płacą za posiłki. Wszystkie restauracje
oferują możliwość dostosowania menu do konkretnych wymagań dietetycznych. Prosimy nas wcześniej poinformować o ewentualnych alergiach.
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Oprócz menu grupowego
każda restauracja oferuje
swoje specjalności, które
przedstawiamy poniżej

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

gjestegardenfagernes@hotmail.com
Świeża zupa mięsna.
Deser i kawa w cenie.

Stryn

Tel:
+47 57 87 17 40
Mobile: +47 913 86 966 - Jens
jens@isehaug.no
Burgery z renifera z borówką brusznicą.
Deser i kawa w cenie.

4 Lygnasæter Hotell
Lygna

1 Frich’s Kafeteria
Dombås

Tel:
+47 61 24 10 23
Mobile: +47 900 98 887 - Øyvind
post@frich.no

Zupa pielgrzyma (jarzynowa) ze świeżymi bułeczkami
ziołowymi i masłem. Kawa (z dolewką) w cenie.

5 Motell Nor-Kro

Nesbyen/Bromma

Tel:
+47 61 32 86 13
Tel:
+47 32 06 73 40
Mobile: +47 922 91 477 - Elisabeth Mobile: +47 997 02 558 - Endre
lygna@utvalgte.no
post@norkro.no
Domowy gulasz z sarniny z sosem borówkowym.
Deser i kawa w cenie.

Kluski ziemniaczane z soloną jagnięciną, purée z
brukwi i boczkiem. Deser i kawa w cenie.

6 Nordgående Kro

7 Oppdalsporten

8 Peer Gynt Kro og Hotell AS 8 Rustad Kafe

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

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

Tel:
+47 61 29 67 49
Mobile: +47 92 85 64 43 - Roar
roar@frich.no

Rudshøgda

Smażony boczek w sosie cebulowo-śmietanowym,
brukiew na parze. Deser i kawa w cenie.

Oppdal

Solone mięso z purée z brukwi.
Deser i kawa w cenie.

10 Sandefjord Motor Hotel 11 Skeid Kro
Tel:
+47 33 48 90 60
Mobile: +47 911 20 201 - Gunnar
gunnar@sfjmh.no

Kurczak pieczony Stange z warzywami lub sałatką.
Deser i kawa w cenie.

Skjåk

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

Półmisek wędlin z domowej roboty kiełbaskami.
Deser nie jest wliczony w cenę.

Vinstra

Sokna

Tradycyjna zupa mięsno-jarzynowa z
Gudbrandsdal. Deser i kawa w cenie.

Pstrąg górski w sosie śmietanowym.
Deser i kawa w cenie.

12 Solstad Hotell

13 Spiseriet, Kremmertorget

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

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

Gol

Świeże mięso w sosie słodko-kwaśnym.
Deser i kawa w cenie.

Tel:
+47 32 18 10 10
Mobile: +47 959 25 933 - Håvard
rustad@utvalgte.no

Elverum

Świeże kanapki z pastami lokalnego wyrobu.
Deser nie jest wliczony w cenę.

14 Taverna Alvdal

15 Tony’s Matglede

16 Valdresporten

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

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

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

Alvdal

Gulasz z łosia z marchewką i ziemniakami
migdałowymi. Deser i kawa w cenie.

Hønefoss

Smażony boczek w sosie cebulowośmietanowym, z purée z brukwi.
Deser i kawa w cenie.

Nes i Ådal

Burgery z sarniny w sosie śmietanowym, z purée
z brukwi, smażoną czerwoną kapustą i purée z
ziemniaków. Deser i kawa w cenie.

17 Valsøytunet
Valsøyfjord

Deser i kawa w cenie.

Wspólnie ustanawiamy standardy dla restauracji rodzinnych w Norwegii.
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