SNACKS, FORRETTER & SHARING

SNACKS, FORRETTER & SHARING

STORE RETTER

Østers (Fine de Claire)
Inneholder: bløtdyr 				
							
							

Scampi Taco
Sriracha kremost, syltet rødkål, tortilla,
koriander, lime
Inneholder: skalldyr, hvete, melk, sulfitt

Pasta med blåskjell og scampi
Bouillabaisse- og fløtesaus, spinat
Inneholder: skalldyr, bløtdyr, hvete, melk, egg,
selleri, sulfitt

1stk
6stk
12stk

Brød med dips
Inneholder: hvete 					
Kan inneholde andre allergener- spør din servitør
VEGETAR/VEGAN

Friterte risottoboller
Inneholder: hvete, melk, egg, sulfitt, selleri
VEGETAR

Spekefjøl
Brød, syltede grønnsaker, aioli
Inneholder: sulfitt, hvete, egg, selleri
Kan inneholde andre allergener –
spør din servitør
		

35,195,350,-

95,-

99,-

145,-

FOR DE SMÅ!

Pasta Bolognese
Inneholder: hvete, melk, selleri				

155,-

Eller

269,-

XXXL (36)		
749,“Sweet & Sticky”
Cashewnøtter, vårløk
Inneholder: hvete, soya, sesam, nøtter-cashewnøtter

SIDES
Fries								
(med aioli)							

Bestilles av hele bordet
(Minimum 4 personer)

99,-

99,-

Den beste måten å oppleve
vår meny på. Et spennende
utvalg av kalde og varme retter
som serveres fortløpende
625,-/person

275,-

Blomkålstek
Byggotto, blomkål, basilikum, squash
Inneholder: hvete- bygg, melk, selleri
VEGETAR
KAN LAGES VEGAN

215,-

135,-

139,-

Stor (12)		

Torsk
Byggotto, blomkål, basilikum, squash
Inneholder: fisk, hvete, melk, selleri

235,-

135,-

Friterte Kyllingvinger:
“Spicy Korean style”
Inneholder: hvete, soya				
Liten (6)		

Pimp my table!

(Opptil 12 år)
Barneburger
salat, ost, ketchup, pommes frites			
Inneholder: hvete, melk, sulfitt, selleri

Flatbrød - Fønix
Blåmuggost, karamellisert løk, pekannøtter, ruccola
Inneholder: hvete, melk, nøtter-pekannøtter
VEGETAR 					
KAN LAGES VEGAN (med rødbeter)

155,-

189,-

Fritert Geitost med beter
135,Inneholder: hvete, melk, egg, sulfitt, nøtter-valnøtter
VEGETAR

Laks sashimi tartar
Miso, wonton, soyabønner, sesam, koriander
Inneholder: fisk, hvete, egg, soya, sesam

Flatbrød - Italiensk
Svinekjøtteig, fennikel, tomat, basilikum,
mozzarella
Inneholder: hvete, melk
KAN LAGES VEGETAR		

155,-

45,(65,-)

Asiatiske BBQ Ribs
Kinakål, nam jim, koriander, chil
245,Inneholder: fisk, skalldyr, bløtdyr, hvete (i soyasaus),
sesam, soya

FRA GRILLEN
Burger med ost og bacon (Okse)
Sylteagurk, salat, ketchup, aioli, pommes frites
Inneholder: hvete, melk, egg, sennep, sulfitt, selleri
Svinenakke fra Prima Jæren
Søtpotetpurè, sellerirot, grønnkål, eple- og
svinesjy				
Inneholder: selleri

245,-

275,-

Ytrefilet av Angus okse (2 personer)
Sesongens grønnsaker, potet,
soppsaus, bernaisesaus		
695,Inneholder: egg, melk, sulfitt
Denne retten tar minimum 25 minutter å tilberede, og
serveres medium rare eller medium

NOE SØTT
Sjokoladefondant
Husets iskrem eller sorbet			
Inneholder: egg, melk
Kan inneholde nøtter - spør din servitør

135,-

LITT HISTORIKK:
Dette huset ble satt opp av Kjøpmann Aarstad, og var den
første privateide murbygningen som ble bygget etter den
store bybrannen i 1865. Siden den gang har huset vært

“Ostekake’’
Anzac smuldre, sesongens frukt 			
Inneholder: melk, nøtter-mandel, sulfitt

brukt som byens hovedpostkontor, byens telegraf, og i over

125,-

70 års samligssted for bondeungdomslaget.
Mange generasjoner har danset i Festsalen, vært å spist i

Husets is -og sorbet
Ask for the flavors of the day 		
Inneholder: melk, egg
Kan inneholde andre allergener - spør din servitør
Ostefat
Fruktpurè, frukt- og nøttebrød, ristede nøtter
Inneholder: melk, hvete, sulfitt, nøtter

Fjoset eller på Gomathjørna, eller handlet krydder

119,-

på timiantorget rett utenfor døren.
Dagens eierfamilie kjøpte huset i 1999, og åpnet
restauranthuset Gaffel & Karaffel den 11 mai 2000.

175,-

Vårt mål har vært å bringe folk sammen over et godt

VELKOMMEN

måltid, men noe godt ii glasset som passer til.
Vi ønsker å møte deg med et varmt smil og gi deg en
følelse av å komme hjem.

TIL KAFFEN
Sjokoladetrøffel
Inneholder: melk					

Etter 19 gode år er vi stolte av å kunne fornye oss med helt
nytt interiør, nye retter, ny bar og de samme
smilende ansiktene.

35,-

kjøkkensjefer Nick Horner & Jonnie Nyberg, som allerede
har hatt ansvar for kjøkkenet de siste 7 årene.
Vår vinliste vokser koninuerlig sammen med ønske om
høyere kvalitet til fornuftige priser.

KAFFE, TE & KAFFEDRIKKER
Te (assortert utvalg, spør servitøren din)		
Espresso							
Americano								
Cappuccino							
Latte								

39,39,41,42,45,-

Baileys & kaffe						
Inneholder: melk
Espresso Martini						
- Kahlua, vodka, kald espresso, sukker

92,-

Irish kaffe						
- Irsk whisky, brunt sukker, kaffe, fløte
Inneholder: melk

Tirsdag - Torsdag
Kjøkken
Restaurant Bar

16.00 - 22.00
16.00 - 00.00

Fredag
Kjøkken
Restaurant Bar

16.00 - 22.00
16.00 - 01.30

Lørdag
Kjøkken
Restaurant Bar

12.00 - 22.00
12.00 - 01.30

35,Navnet på vår nye restaurant kommer fra vår 2 fanatstiske

Liten sitronterte
Fruktpurè, frukt- og nøttebrød, ristede nøtter
Inneholder: hvete, egg, melk

ÅPNINGSTIDER

115,-

Hvis du er nteressert i vin eller har ønske om å lære mer kan
du melde deg inn i vår vinklubb. Her får du tilbud og blir
invitert til alle våre events.

Som restauranthus har vi nå 4 forskejllige etasjer med
møterom på toppen, en stor Festsal med scene i 2 etg.,
Nick & Jonnies på gateplan, og i kjelleren finner du vinbaren

DAGENS SPESIAL
MENYTAVLE PÅ BAREN
ELLER SPØR DIN SERVITØR

og Mafiabordet. Bruk oss.

120,-

Hjertelig velkommen!

https://www.facebook.com/GaffelKaraffel
Instagram: gaffelogkaraffel

