Forretter
Grillet Margbein 135,Ristet surdeigsbrød, persille, kapers, bakt hvitløk og syltet sennepsfrø
Inneholder: gluten fra hvete, sulfitt, sennep

Carpaccio 145,Ytrefilet av storfe, tørrmodnet i minimum 30 dager
Inneholder: melk, sulfitt, egg

Gravet Vilt 155,Saltbakte beter, fermentert sitron, ristede gresskarkjerner og røkt rømme
Inneholder: melk, sulfitt

Speket og Grillet Laks 145,Syltet daikon, reddik, mizuna, kimchi sesamfrø og wasabiemulsjon
Inneholder: fisk, sulfitt, sennep, egg

Gulrot- og ingefærsuppe 125,Ristede pinjekjerner og kokoskrem
Inneholder: selleri, sulfitt, melk

Småretter
Dahls Pøls i Brød 145,Spicy cowboybønner og potetsticks
Inneholder: gluten fra hvete og bygg, sennep, melk, sulfitt

Pastrami Sandwich 175,Syltet paprika, Høvding Sverre XO og fries
Inneholder: gluten fra hvete, sulfitt, egg, melk

Blåskjell fra Åfjord 175,Dampet i Lamo Wit og harissa, fries og aioli
Inneholder: bløtdyr, melk, egg, gluten fra hvete og bygg, sulfitt

Ostefjøl 125,Nøttebrød og kompott
Inneholder: melk, gluten fra rug og hvete, hasselnøtt, valnøtt, sulfitt, egg

Gratinert Rokoll 165,Surdeigsbrød, sprøstekt karvenakke og brønnkarse
Inneholder: melk, gluten fra hvete

Hovedretter
Stekt Berggylt 285,Nepe, fennikel, spisskål og sitron- og pancettasmør
Inneholder: melk, selleri, sulfitt, fisk, pistasj

Dagens fisk – dagens pris
Bresert Lammeskank 285,Sopp, rotgrønnsaker, potetpuré og rosmarinsjy
Inneholder: gluten, soya, sulfitt, melk, selleri

Grillet Flat Iron 265,Bønner, sølvløk, guacamole og chimichurri
Inneholder: melk, sulfitt, selleri

Tørrmodnet Entrecôte 200 g. 395,Grillet margbein, sopp, sølvbete, søtløk, bearnaisesaus og fries
Inneholder: melk, selleri, gluten fra hvete, sennep, soya, sulfitt

Dry-Aged Cheese Burger 225,Brød bakt med Dahlsgjær
Karamellisert løk, hjertesalat, tomat, jalapenodressing og fries
Eldhusrøkt bacon +15,Inneholder: gluten fra hvete, egg, sennep, sulfitt, melk

Vegetarburger 165,Marinert portobello, bakt paprika, ruccola,
tomat, syltet rødløk, hvitløksdressing, spicy ketchup og fries
Inneholder: gluten fra hvete, melk, egg, soya, sulfitt

Desserter
Mørk Sjokoladebrownie 125,Karamellisert popcorn, ristet pecannøtt- og vaniljeis
Inneholder: melk, egg, pecannøtt, gluten fra hvete

Innbakt Eple 125,Mascarponesorbet
Inneholder: melk, egg, gluten fra hvete

Dubbelpannacotta 130,Salte valnøtter og salt karamellsaus
Inneholder: melk, gluten fra hvete og bygg, valnøtt, sulfitt

