Sølvgruvene
Det er mye kjærlighet i god mat og drikke.
Vi bruker alltid de beste råvarene, gjerne lokale og
økologiske alternativer så langt det lar seg gjøre.

Meny
Lunsjretter
Cajun kylling sandwich serveres på focaccia med aioli, salat, bacon og ost.
Allergener: gluten, egg, laktose, sulfitt, sennep

Pris: 185,Bergmannssuppe med ferskt brød og smør
Allergener: selleri, sulfitt, gluten, laktose

Pris: 235,Biff stroganoff serveres med ris, rødbeter, brød og smør
Allergener: laktose, selleri, gluten

Pris: 245,-

Middagsmeny
Forrett
Betesalat
Fiken, vinaigrette med sennep og honning, chevre og ristede valnøtter
Allergener: laktose, nøtter, sennep, sulfitt

Pris: 115,-

Okse Carpaccio
Parmesan, ruccula, olivenolje og pinjekjerner
Allergener: nøtter, laktose

Pris: 125,-

Hovedrett
Indrefilet av okse
Bakt pastinakk, pastinakk puré, stekte poteter og bearnaise saus
Allergener: laktose, sulfitt, egg, sennep

Pris: 395,-

Sesongens fisk
Potetpuré med bakt hvitløk, spisskål og fenikkel med pepperrot, beurre blanc med rømme
Allergener: fisk, laktose, sulfitt

Pris: 380,-

Andebryst
Pommes anna, rotgrønnsaker med salvie, persille, løkpuré og sherrysjy
Allergener: sulfitt, laktose, selleri

Pris: 385,-

Dessert
Hvit sjokolademousse
Mørdeigscrumble og lemon curd.
Allergener: gluten, egg, laktose

Pris: 115,-

Tarte tatin
Vaniljekrem og friske bær
Allergener: laktose, gluten

Pris: 120,-

Buffet
Gruvebuffet
Braisert oksekjake, røkt svinekam med sjy, marinert kyllinglår, bakte rotgrønnsaker,
dampet kål med pepperrot og stekte poteter.
Tomatsalat, betesalat med valnøtter og bakt paprika med kapers
Grønn salat, potetsalat, skagenrøre, røkelaks og eggerøre
Oster og spekemat
Brød, smør, aioli, pesto, bakt hvitløksolje
Desserbuffet
Brownie, panna cotta, mousse og donuts

Pris: 640,-

Spekematbuffet
Assortert spekemat og skinker, eggerøre, potetsalat, flatbrød, salat, brød og smør

Pris: 435,-

"Vellykket matlaging avhenger ikke bare av fagkunnskap; det kommer fra hjertet, setter store
krav til ganen og avhenger både av entusiasme og en dyp kjærlighet til mat for å gi den liv."
Georges Blanc

Velbekomme!
Quality Hotel Grand Kongsberg

Se vedlegg for informasjon og priser vedr. arrangementsbillett i Sølvgruvene.

