Selskapsmeny 19.April- 28. Mai 2022
For selskap over 8 personer kan vi tilby meny fra følgende valg.
Ved reservasjoner i våre lukkede selskapsrom må det bestilles én lik meny for hele selskapet, minimum 3 retter.
Ta kontakt for individuelt tilbud for andre behov.
Her setter dere sammen deres egen 3-retters meny ved å velge èn forrett, èn hovedrett og èn dessert.
Eller velg fra vår menyanbefaling du finner til høyre.
Meny må bestilles minimum 2 dager i forvegen.
Ønskes ett utvalg oster før desserten? Tillegg på kr 85,- til prisen
Vi jobber med ferske råvarer og tar forbehold om råvaretillgang og evt. endringer.

Meny Anbefaling
Asparges

Om det er noen med kjente allergier, eller andre spesielle behov, er det viktig at du gir oss beskjed så vi kan tilpasse.

spekeskinke
Inneholder: melk, sulfitt, egg
Røkt andebryst

FORRETTER

HOVEDRETTER

DESSERTER

Inneholder: sulfitt, melk, selleri, egg

175,-

Kremet Skalldyrsuppe

Kremet skalldyrssuppe, røkte blåskjell,
dillolje, crispy grønnkål
og syltet delikatesseløk
Inneholder: melk, skalldyr, sulfitt, bløtdyr

185,-

Forrett

Speket og røkt andebryst med ramsløk majones og cognac marinrte tyttebær
Inneholder: melk, sulfitt, egg
Torsketunge

Forrett

Panert torsketunge med petit pois, dillmajones og alpha-spirer
Inneholder: sulfitt, melk,egg, hvete

Sellerirot

Bakt og syltet sellerirot, crispy grønnkål, og
brunet smør majones

Forrett

smørdampet grønn& hvit asparges med trøffeltang hollandaise og sprø

Indrefilet

180gr. grillet indrefilet av storfe, potetpuré,
brokkolini, portobello sopp, rødvinssaus
og hvitløkspure

Vanilje is

Confitert oksekjake

Inneholder: melk, egg

Confitert i andefett med pastinakk og persillerot i variasjon og rødvinssaus
Inneholder: melk, sulfitt

115,-

Brunet smør is

2 kuler vaniljeis med rørte bær og sjokoladejord

Inneholder: sulfitt, melk

Brunet smør is med sprø rug
Inneholder: melk, hvete, egg

395,-

Villkveite

Kveite med aspargesbønner, persillerot &
pastinakk beurre blanc og ørretrogn
inneholder: fisk, sulfitt, melk

375,-

”Gâteau Marcel”

2 lags sjokoladekake, variasjon på jordbær,
vaniljeis og sjokoladekjeks
Inneholder: melk, egg
175,-

Hovedrett

Dessert

Emilies ELD 3-retter 580,- Drikkepakke 475,Emilies ELD 4-retter 685,- Drikkepakke 585,Emilies ELD 5-retter 790,- Drikkepakke 685,-

Se våre hjemmesider for mer info og full meny
www.emilieseld.no post@emilieseld.no +47 47931000
Kongensgate 30, 7411 Trondheim

