
FORRETTER OG SMÅRETTER
En smak av Norge (god for å deles) 215,-
Gårdsandbryst fra Andeby & tranebær, reinsdyrpostei med tyttebærgele og 
granskuddpesto, akevittpølse fra Tind & rødbetchutney, Chevre med aske fra Haukeli & 
fruktmarmelade, brunostkrem i tunnbrød, lettrøkt laks & rørosrømme, stekt kamskjell med 
jordskokk puree & nøttesmør, Brilliant kaviar & blini, 
rugbrød chips.
H, R, S, E, F, L, SAN, SE

Dampede blåskjell fra Trøndelag 215,-
Økologiske blåskjell fra Trøndelag (500 gr).
Det kalde, rene og næringsrike vannet i Trøndelag gir ideelle gro forhold for blåskjellene.
Du kan velge mellom to varianter:

Moules frites: Dampet i hvitvin, sjalottløk, hvitløk, chili og fløte. 

Serveres med pommes frites og aioli.

E, L, SE, B

Chili og koriander: Dampet i hvitvin, habanero og fersk koriander. 

Serveres med pommes frites og aioli.

E, SE, B, *LAKTOSEFRI

Ferske norske reker 225,-
Serveres med brød, smør, sitron og aioli.
H, S, E, SO, L, SE

Rå marinert kamskjell 175,-
Kamskjell fra Frøya, vårløk, kryddersoya gele, sprø grønnkål og dill
S

Carpaccio av norsk rødt fe med urtetartar 165,-
Råmarineret storfekjøtt med olivenolje, Bufar-ost fra Wangensten i Valdres,
solsikkefrø, rucculasalat, sprø kapersblomst og karamellpopcorn.
E, SO, L, SE

Louise´s kremede fiskesuppe 145,-
Vår kjente fiskesuppe med laks, torsk, blåskjell, reker  og ferske grønnsaker.
S, F, L, C, B

HOVEDRETTER
Vestkystlaks 295,-
Grillet laksefilet med mango, avokado, byggrynsalat, 
syltet lime og kjørvel-hollandaise.
BY, E, F, L

Økologisk kylling fra Holte gård 275,-
Urtebakt kyllingbryst med østers sopp, sommerkål, 
64º egg, perlespelt risotto og persille saus.
SPE, E, L, C

Torskeloin 265,-
Ovnsbakt torskeloin med nøttelokk, søtpotetmos, sjalottløk, aspargesbønner og soyasmør.
F, L, SO, VN

Louise´s kremede fiskesuppe 185,-
Vår kjente fiskesuppe med laks, torsk, blåskjell, reker  og ferske grønnsaker.
S, F, L, C, B

Josper grillet Angus Beef Entrecôte 345,-
Et godt og saftig stykke oksekjøtt (240g) fra grillen med petit pois puré, 
spinat, aspargesbønner, ovnsbakt potetpure og mørk portvin saus
E, L, C

Louise´s vegetanium 225,-
Grillet squash, aubergine, paprika og soltørket tomat som lasagne, fritert 
sopprisotto, potetmos med smak av trøffel, neper, karse og ramsløkpesto.
H, E, L, SAN

Louises burger i brioche
Gourmet 235,-
Grovkvernet 180 gram burger som er Josper- grillet for den rette grillsmaken. 
Serveres med bearnaise saus, bacon,sopp, karamellisert løk og pommes frites. 
Serveres medium stekt.
H, E, SO, L, SAN, SM

Double cheese 245,-
Grovkvernet 240 gram burger med smeltet Jarlsberg-ost, sprø grønnsaker, 
bifftomat, chilidressing og pommes frites. Serveres medium stekt
H, E, SO, L, SAN, SE, SM

KJØKKENETS ANBEFALING 
FISK 275,- KJØTT 295,-

Ukens anbefaling av kjøtt eller fisk er komponert og inspirert av sesongens råvarer. 
Serveres tirsdag til lørdag. Spør din servitør om ukens anbefaling og allergener.

FRA KYST TIL HAV
Våre beste norske kvalitetsleverandører lar Louise håndplukke fra øverste hylle. 

Som privilegert velger vi det beste som er tilgjengelig i sesong.

Havets delikatessefat 475,- per person

Varanger kongekrabbe, sashimi av dagens fangst, ponzusaus og wasabi, 
kamskjell fra Frøya, ferske norske reker, norske østers, krabbeklør og kremet

hvitvinsdampede blåskjell fra Trøndelag. Serveres med ulike sauser og lyst landbrød. 
H, R, S, E, F, SO, L, SE, B

Louises skalldyrfat

Med Amerikansk hummer 765,- per person

Med Norsk / Atlantisk hummer 850,- per person

Varanger kongekrabbe, en ½ kokt hummer, krabbeklør, 
kamskjell fra Frøya, ferske norske reker, norske østers, sjøkreps (når tilgjengelig) og kremet

hvitvinsdampede blåskjell fra Trøndelag. Serveres med ulike sauser og lyst landbrød.
H, R, S, E, F, SO, L, SE, B

Nykokt norsk hummer *per hg. 98,-
Hummer fra det kalde, rene norske havet er verdens ypperste. 

Vi henter «Havets kardinal» fra husets egne hummerbasseng og serverer med majones, 
sitron og lyst landbrød. *Når det ikke er sesong for norsk hummer serverer vi hummer fra 

Nord-Atlanteren som er fra samme hummerstamme som den norske.
H, S, E, SO, L, SE

Kokt hummer 275,-
En halv hummer servert med egg og urtegremolata, rømmemajones, salat og sitron.

H, S, E, SO, L, SE

Norske østers
Serveres med rødløk, balsamico bianco og sitron.

1 stk 54,- 3 stk 160,- 6 stk 290,-
Østersene blir håndplukket på Sørlandet mellom Grimstad og Lillesand.

Den korte reiseveien og det friske kalde sjøvannet bevarer ferskheten til østersene og 
gir den optimale smaksopplevelsen norske kysten kan tilby.

B

OSTER

Nordisk ostefat 165,-
Chevre med aske fra Haukeli – fra de heldige geitene som får beite rundt stølane på Haukeli fjellet.

Eiker Holtefjell XO – fast rødkittost som har en fyldig, kraftig aromatisk smak

Snøhetta fra Dovre – en hvitmuggost i særklasse. Den har en pikant smak med en mild og rund avslutning.

Vismann fra Tingvoll – lillebroren til osten Kraftkar, selv om Vismann faktisk ble utviklet først av de to.
L, VN, H, MA

DESSERTER

Créme Brûlée 125,-
L, E

Brunostis fra Gudbrandsdalen 130,-
Med sjokoladesaus, ristet peanøtter, vaniljekrem og maldon salt
E, P, L, SAN

Rørosrømme-is med kjørvel 125,-
Valrhona caramélia ganache, salte mandler, krystallisert sjokolade,
bringebær og pepper marengs og granskuddsirup.
E, L, MA, SAN

Iskaldt 85,-
La deg friste av våre mange gode iskremer og sorbeter.
L, E
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