
LOUISES SKALLDYR

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

Med 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, L, SE, B

Louise`s 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 
serveres med pastinakk potetpuré, rotgrønnsaker, sprø grønnkål og smørsaus. 

*Når det ikke er sesong for norsk hummer serverer vi hummer fra 
Nord-Atlanteren som er fra samme hummerstamme som den norske. 

*Må påberegnes ekstra ventetid pga. tilberedning og koketid.
H, S, E, L, SE

Kokt hummer 275,-
En halv hummer servert med egg og urtegremolata,

rømmemajones, salat og sitron.
S, E, L, SE

Ferske norske reker 225,-
Serveres med brød, smør, sitron og aioli.

H, S, E, 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

DESSERTER

Smuldrepai 122,-
Med blåbær og epler servert med St. Hallvard-tindved sorbet.
H, L

Ostekake brownie 110,-
Med hokkaido sorbet og syltet gresskar.
H, E, L, SAN

Iskaldt 85,-
4 typer iskrem og sorbet.
L, E

LUNSJ OG SMÅRETTER

Louises kremede fiskesuppe

Litt sulten 145,- Sulten 185,-

Vår kjente fiskesuppe med laks, torsk, blåskjell, reker 
og ferske grønnsaker.
S, F, L, C, B

Økologiske blåskjell fra Trøndelag 215,-
500 gram. Dampet i hvitvin, sjalottløk, hvitløk, chili og fløte. 
Serveres med pommes frites og aioli.

E, L, SE, B

Louise`s burger i brioche 235,-
Grovkvernet 180 gram storfe 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

Høstsopp pizza 165,-
Serveres med seterrømme, sesongens sopp, hvitløk, urter, olivenolje, 
Valdres ost og ruccola salat.
H, L, 

Omelett av Jæren egg 152,-
Hjemmelaget omelett med bacon, sopp og løk. 
Servert med toast og salat.
H, E, L

Steak sandwich 225,-
Helstekt ytrefilet av okse, organisk hvete- og rugbrød,
bladsalat i sitronvinaigrette, soltørket tomat, syltet sopp, fritert grønnkål, 
løkringer og trøffel emulsjon. Serveres med pommes frites.
H, R, E, SO, L, SE

Grønnsakssalat med cottage cheese 165,-
Serveres med puylinser, brokkoli, blomkål, rotfrukter, syltet sopp, urter og
honning og valnøtt dressing.
L, VN

Grillet sandwich med ost 172,-
Grov flaguette med fjelldronning ost fra Avdem, høstens sopp og tyttebær. 
Servert med urtesalat, jordskokk chips og ramsløks dressing.
H, L

Grillet sandwich med laks 168,-
Lys flaguette med røkt laks fra fossen på Osterøy, avokado, sjalottløk, yuzo, og spirer.
Servert med urtesalat, jordskokk chips og ramsløks dressing.
H, L, F

Nordisk Cæsar salat 145,-
Husets klassiske salat med romano salat, Bufar ost fra Valdres og 
ramsløkdressing. Serveres med sprø tortilla krutonger.
H, E, L, SE

Med kyllingfilet og bacon 185,-
H, E, L, SE
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