Menyforslag for servering på ulike utedestinasjoner:
Ingenting smaker så godt som god mat når man er på tur.
Her er noen sikre favoritter å velge mellom:

1.

En sikker vinner om sommeren er urtemarinert lammelår,
salat, dressing, grillet tomat og potetsalat.
Kr. 280,-

2.

Denne består av et rikt utvalg av grillmat, slik som:
Ostepølse, kyllingfilet, entrecote og sommerkotelett. Potetsalat og frisk salat.
Kr 295,- Vår mest populære rett, ”litt av alt”.

3.

Vi har også en utvidet grillmeny med fisk, grillspyd og bakt potet.
Dette kommer da som et tillegg til meny 2.
Kr 135,-

4.

Dersom man ønsker en tradisjonell båtturmeny kan vi friste med
Ferske reker, loff og tilbehør slik som majones, sitron, purre og smør.
Kr 225,-

5.

Skalldyrbord, dampede blåskjell, krabber, ferske reker og kreps.
Eggerøre og røkelaks. Diverse salater og godt brød.
Kr 450,Hummer, grillet med hvitløkssmør, frisk salat aioli.l off og tilbehør.
Kr 645,-

6.
7.

God gammeldags fiskesuppe, laget med ferske råvarer fra bunnen av.
Inneholder grønnsaker, krepsehaler og fisk. Loff og tilbehør.
Kr 175,-

8.

Hummer og skalldyrssuppe, laget med ferske råvarer fra bunnen av.
Inneholder hummer, krabbe kreps, krepsehaler og grønnsaker. Loff og tilbehør.
Kr 385,-

9.

Kyllinggryte, laget fra bunnen av, med ris, salat og loff.
Deilig også som varm lunsj.
Kr 225,Alle priser er eks.mva.

Prisene gjelder for minimum 20 personer. Kontakt oss gjerne for priser for færre antall personer.
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Drikke:
Vi har følgende priser på drikke:
0,5 l øl 50 kr
Glass vin 50 kr
0,5 l mineralvann 30 kr
Serveres riktig temperert sammen med god mat etter gjennomførte aktiviteter.
Vi har tilgang til mange flotte destinasjoner i Oslofjorden, noen med mulighet for overnatting.
Steilene, indre Oslofjord. En gammel og røff mursteinsbygning med mulighet for å dekke til ca 100
personer. Fine uteområder og toalett. Ingen overnatting.
Gullholmen fyr, Jeløya Moss. Et nedlagt fyr ”midt i Oslofjorden”. Fine strender og sletter, overnatting
til 30 personer. Enkle sanitærforhold.
Fulehuk fyr, utenfor Bolærne og Tønsberg. Fyret ligger i ytre del av skipsleia med utsikt til Færder fyr
og horisonten. Overnatting i oppussede rom for 14, samt enkel overnatting i naustet til 16. Mulighet
for å dekke til ca 100 personer ute. Enkle sanitære forhold.
Svenner fyr, ved innseilingen til Stavern. En skikkelig perle med stor lagune som beskytter i all slags
vær. Overnatting for 16 stk inne i hovedhuset. 2 naust på brygga hvor vi kan dekke opp til ca 50 pers.
Enkle sanitærforhold.
Bjerkøy, øst for Nøtterøy. Flotte muligheter for aktiviteter på land, stor gresslette, volleyballbane og
freesbee golf. I naustet kan vi dekke til ca 30 pers, kan supplere med telt. Enkle sanitære forhold. Flott
utsikt og kveldssol med bål i strandkanten.
Kruge leirskole, Hvasser. Et flott sted med utsikt til Færder fyr. Overnatting i 8 hytter og hovedhus,
passer for gruppe på inntil 60 pers. Mange muligheter i nærområdet, med mye interessant historie. Fyn
sletta, Verdens Ende, Sandøsund og Lilleskagen i umiddelbar nærhet. Fine sanitær anlegg.
Sjøbua, Husvik Tønsberg. Et nytt flott sted i funkisstil. Panoramautsikt til skjærgården og terrasse helt
i vannkanten. Passer for inntil 110 stk. Flott sanitæranlegg.
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