
FRUKOST      

HEILE DAGEN (syndag til kl.15) 

 Med brød  frå Bakeriet i Bagn! 

 

Gratis kaffe/te/ juice eller mjølk inkludert 

  

SJÅFØR                                                         125,-  

Egg – bacon - steikt potet - brød - salat  
  

HANDVERKAREN    159,- 

2 egg – bacon - 1 karbonade - steikt potet   

- salat -brød -smør  

RØRLEGGER-OMELETT            149,- 

3 egg – Norvegia – skinke – salat - brød - smør  

 

SMØRBRØD 

Alt brødet er frå Bakeriet i Bagn. 

Karbonader er av Høylansfe frå Flom, eigen 

oppskrift og nysteikte til kvar bestilling. 

Salaten blir servert med honning-vinaigrette 

 

EGG OG BACON                         85,- 

 Egg frå Etnedal- nakkebacon - salat 

 

KARBONADE                             85,- 

 Med heimesylta lauk - salat 

 

EGG OG KARBONADE            95,-  

Med egg frå Etnedal - salat  
 

RØKELAKS                   89,- 

Salat - røkelaks - eggerøre  
 

SPEKESKINKE OG BRIE       75,-  

Salat – 18mnd spekeskinke - økologisk dovrebrie  

 

Alle smørbrød kan leverast med glutenfritt brød. 

 

Utfyllande meny med alle allergener  

finnes ved kassa 

SMÅSVØLTIN? -TA EIN SMÅRETT! 

 

TOMATSUPPE MED EGG        

     Liten 85.-              Stor 99,- 

Tomat- lauk – kvitlauk – paprika – chili.  

Servert med brød og smør 

 

BRENNANDE KJÆRLEIK            125,- 

Potetstappe- bacon – raudlauk – mais 

 – kryddersmør - salat - rumme. 

 

HEIMLAGA LASAGNE            135,- 

Langkokt Bolognese med storfe-bacon- gulrot- 

lauk - selleri og ost. Salat- brød og smør 

 

 

VEGETAR LASAGNE           129,- 

Gulrot-tomat-paprika-lauk-spinat- 

glutenfrie lasagneplater – ost. 

 Salat -brød og smør. 

 

CÆSARSALAT         129,- 

Romanosalat – blautkokt egg – geitost frå Beito 

 - dressing–kvitlaukskrutongar  – pancetta frå 

Tynset 

MED LIVENCHE KYLLINGFILET    + 40,- 

 

 

 

FINN DEG EIT BORD OG HUSK NUMMERET! 

BESTILLING SKJER I KASSA 

 

 



BURGARAR 

Me brukar kjøt frå Høylandsfe frå Flom og 

baker våre eigne hamburgarbrød. 

For å få så saftige burgar som mogleg, kan 

den være litt rosa, sei frå om du vil ha den 

godt steikt 

 

KUN BURGAR      

125 gr   kr.109,-      250 gr  kr.149,-  

Salat – tomat – raudlauk - små sylteagurk 

-  heimelaga dressing.  
 

FULL PAKKE      

125 gr   Kr .164,-     250 gr    kr.199,- 

Salat – tomat – raudlauk - små sylteagurk -  

heimelaga dressing -bacon- Valdres Ost -

laukringar og frityrsteikt potet 

SKIFER BURGAR 

125 gr   Kr .174,-        250 gr  kr.214,-

Salat – tomat- sylta lauk- vinaigrette – kvit geitost 

– norsk pancetta – heimelaga ketchup –

laukringar og frityrsteikt potet  

 

BARNEMENY- KUN FOR BORN!  

PØLSE MED POTETSTAPPE   65,- 

Wienerpølse  

 

BARNEBURGAR                    95,- 

Salat – tomat - frityrsteikte poteter. 

 

LASAGNE                                     79,-  

Heimelaga lasagne - salat - brød 

 

ER DU FLINK TIL Å ETA OPP MATEN DIN? 

TOM TALIK BYTTES I OVERRASKING! 

HUSMANNSKOST FRA KL.12 

                                            Halv/normal 

KARBONADER          134,-/199,-  

Av Høylandsfe - potet – heimelaga saus –  

grønsaker – tyttebær 
 

 

 

RUMMESTEIKT AURE        149/219,  

Aure frå Hådem på Leira – smør – rumme – 

agurksalat og potet 

 

RUMMEGRAUT med saft       125,-           

Med saft og spekemat                  219,- 

 

Sjå oppslag om  dagens retter 
 

 

FRÅ SPISERIET 

FJELLGRIS           229,- 

Øl-bresert fjellgris bog- fjellgrispølse –  

grønsaker- potetstappe og tyttebær 

KYLLINGFILET         209,- 

Kyllingfilet av Liveche kylling – peparsaus-

grønsaker og potetstappe  

PLANKEBIFF 

Duchessepotet – grilltomat- brokkoli – 

bearnaisesmør eller peparsaus 

150 gram biff 269, -  300 gram biff 349,- 

 

FREDAGSBIFF                       209/289,- 

 

DESSERT 

RABARBRASUPPE             79,- 

Kokt med anis og kanel, servert med seterrumme 

 


