
 

FROKOST ELLER LØNSJ? 

SJÅFØR-FRUKOST 135,- 
Eit egg med litt bacon, steikt potet og heimebaka brød.  

Servert med litt salat, men sei frå om du vil ha noko anna grønt i staden for.  

HÅNDVERKAR´N 159,- 
Ein real porsjon med mat for den som arbeider hardt! 

To egg, bacon, karbonade, steikt potet og heimebaka brød. 
Servert med litt salat, men sei frå om du vil ha noko anna grønt i staden for.  

RØRLEGGER-OMELETT 149,- 
Tre egg med god bogskinke og norvegia (eller vanleg ost som rørlegger`n si.)  

Servert med salat og heimbaka brød. 
 

INKL. MJØLK, JUICE ELLER KAFFE 

***** 
BRØDSKIVO  OG PYNTA  BRØDSKIVO 

Du seier kanskje smørbrød? 
Sjå eigen smørbrødmeny.  



 

SMÅSVØLTIN 
 

 

SPEKESKINKESALAT 189,- 
Tronfjell spekeskinke- småbladsalat- cherrytomat- raudlauk- honningvinagrett- 

valdresbeta( fetaost)- eplesirup- rista solsikkekjerno- brød-smør. 

 KROA´S ERTESUPPE 99,- 

Kokt på spekemat, gule erter, selleri, gulrot, kålrot og lauk. 

Servert med brød/ flatbrød og smør. 

SIK´N CHIPS 159,- 
Sik frå Strandefjorden- frityrsteikt potet-salat- heimlaga remulade- sitron. 

VEGETARLASAGNE  139,- 
selleri-gulrot-løk- tomat-kvitlauk-ost- salat- brød og smør  

SØTPOTET FRIES med aioli  69,- 

***** 

  



HAMBURGERA 
Det er ikkji noko gale med ein skikkeleg burger! 

Vår har heimelaga «alt»! Brød, burger, dressing og diverse tilbehør. 

 
KROA´S BURGER 119,- 

 salat, dressing, tomat ,raudlauk og sylteagurk.   
 

BLÅ-BURGER «KRAFTKAR»  149,- 
Gratinert med Kraftkar blåmuggost frå Tingvollost, med bl.a blåmuggostdressing og laukmarmelade.  

 

SPRØBURGER 159,- 

Espen lika det sprøtt. Her med sprø raddicchio salat, sprø sylteagurk, litt kvass chilimajo, 
 sprøsteikt ost, sprøsteikt lauk og sprø, knasande spekerull frå Tynset! 

 

RØDBET- OG LINSEBURGER 139,- 
Om ein vil ha ein kjøttfri dag, ikkji et kjøtt eller har lyst til å prøve noko nytt, så passer denne! 
Rødbet-gulrot-sellerirot-gl.fri havregryn-kikertermjøl- linser-basilikum-salat-tomat-olivenolje- 

rista brød-heimlaga ketchup-sylteagurk-laukmarmelade 

***** 
I  TILLEGG  KAN  DET  BESTILLAST 

dobbel burger 59,-  ost 10,- bacon 13,- frityrsteikt potet 29,- søtpotet fries -39, 
-laukringa 5stk  39,- ekstra dressing-majones- aioli 15,- 



BARNEMENY 
Finn de noko frå vår ordinære meny, så spør øss.  Mø æ ganske fleksible! 

 

MATHUSBURGER 95,- 
Storfe- salat- tomat- frityrsteikt potet 

WIENERPØLSE  69,- 
Med potetstappe eller frityrsteikt potet  

VEGETARLASAGNE  85,- 
selleri-gulrot-løk- tomat-kvitlauk-ost- salat- brød og smør  

 

MEDDAG FRÅ KL.13 

RUMMESTEIKT AURE 119,- 
Med potet og agurksalat 

 

KARBONADER  139,- 

med saus ,potet og grønnsaker. 

***** 
Æ DU FLINK TE Å ETA OPP MATEN DIN? TOM TALIK BYTTAST I EI OVERRASKING! 



TE MEDDAGS 

ELGGRYTE 219,- 
Elg frå Begnadalen kokt mør med sopp, fløyte, rumme, rotgrønnsaker, einebær og solbær. 

 Servert med heimelaga potetstappe og tyttebær. 

KARBONADER  139,-/ 209,- 
Karbonader er ikkji karbonader.  

Våre inneheld mykje kjøtt ,Anguskjøt frå Begnadalen, og dei steikast til kvar bestilling,  
slik at dei beheld saftigheita.  

Dei serverast med grønnsaker og vår eigen solbærsylta raudlauk.  
 

Sei ifrå om du ikkji vil ha tyttebær, det er inkludert, men då slepp me å kaste den om du er  
ein av dei som ikkji meina at tyttebær kan etast til det meste! 

RUMMESTEIKT AURE 219,- 

Ta ein aure frå Hardanger, filiter´n, steiken i smør, og surr den i rumme.  
Servert med potet, agurksalat og sitron og dill. 

 

DAGENS  HUSMANN   

  MÅNDAG: Lundstein´s beinlause fugla TYSDAG OG ONSDAG: flesk og duppe TORSDAG OG FREDAG: klubb  

***** 



SMÅSVØLTIN 
SPEKESKINKESALAT 189,- 

Tronfjell spekeskinke- småbladsalat- cherrytomat- raudlauk- honningvinagrett-valdresbeta( fetaost)- 

eplesirup- rista solsikkekjerno- brød-smør. 

 KROA´S ERTESUPPE 99,- 

Kokt på spekemat, gule erter, selleri, gulrot, kålrot og lauk. Servert med brød/ flatbrød og smør. 

SIK´N CHIPS 159,- 
Sik frå Strandefjorden- frityrsteikt potet-salat- heimlaga remulade- sitron 

VEGETARLASAGNE  139,- 
selleri-gulrot-løk- tomat-kvitlauk-ost- salat- brød og smør  

SØTPOTET FRIES med aioli 69,- 

***** 

DESSERTMAGE  
SJOKOLADEFONDANT 89,- 

Servert med is. 

TILSLØRTE BAGNSPIKER 89,-     

God heimlaga eplemos med krem av nyr og fløyte. Toppa med «kanelsnurrkrønsj» 

 


