
FORRETTER OG SMÅRETTER

En smak av Norge (god for å deles) 215,-
Gårdsandbryst fra Andeby & tranebær, reinsdyrmousse med tyttebær og 
granskuddpesto, akevittpølse fra Tind & rødbetchutney, Chevre med aske fra 
Haukeli & fruktmarmelade, brunostkrem i tunnbrød, akevitt marinert laksetartar, 
stekt kamskjell med jordskokkpuré & nøttesmør, Brilliant kaviar & blini, 
rugbrød chips.
H, R, S, E, F, L, SAN, SE

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

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

H, S, E, SO, L, SE

Elg carpaccio og reinmousse 168,-
Serveres med rugbrød, syltet sopp, tyttebær, spirer og 
granny smith eple.
R

Pannestekt kamskjell 178,-
Serveres med jordskokkpuré, ristet blomkål, granateple, hummersmør og 
kyllingbacon.

S, L

Laks 165,-
Sashimi av Frøya laks og akevitt marinert laksetartar med wasabi, kryddersoya,
selleri, avokado, rømme, dill og rødløk- sjøgress salat.
H, E, F, L

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

HOVEDRETTER

Vestkystlaks 295,-
Ovnsbakt laksefilet med pastinakk-potetpuré, savoykål, rotgrønnsaker, grønnkål og smørsaus
BY, E, F, L

Torskeloin 265,-
Dampet torskeloin med stekte valnøtter i nøttesmør, søtpotetmos, sjalottløk, aspargesbønner 
og kremet soyasmør.
H, F, L, SO, VN, C

Josper grillet Angus Beef Entrecôte 345,-
Et godt og saftig stykke oksekjøtt (240g) fra grillen med petit pois puré, 
rødløksmarmelade, aspargesbønner, hasselbackpoteter og saus foyot.
E, L, C

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

Høyfjellsrein fra Jotunheimen 345,-
Reinsdyrbiff og hjemmelaget sopp-pølse, oksemargsouffle, rosenkål, kastanjer, selleri, 
duchesse poteter og kremet rødvinssaus med smak av sjokolade.
E, L, SAN, C

Lammecarré 338,-
Med jordskokkpuré, aspargesbønner, pære, fennikel, småpotet og plommesaus.
H, L, SAN, C, SE

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.

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

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

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 
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.

H, S, E, L, SE

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

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

OSTER

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

Fjelldronning fra Avdem – upasteurisert, fast kittmoden hvitost som har en fyldig 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

Black forest tiramisu 135,-
Med vanilje mascarponekrem, kaffe Kirsch, fingerkjeks, sjokoladeganache og
marinerte Hardangerbær.
H, E, L, SAN

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

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

H, L

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