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	 Melk  
	 Hvetemel 
	 Fisk  
	 Skalldyr 

	 Nøtter  
	 Egg 
	 Peanøtter
	 Selleri 

 Sennep 
	 Sesam 
	 Soya  
	 Sulfitt 

	 Bløtdyr 
	 Bygg                 

	 Vi krydrer all vår mat med et krydder som inne-
holder selleri. Selv om vi unnlater å krydre en rett, 
vil det fortsatt kunne være spor av dette på grillen. 
Det kan finnes spor av selleri i all vår kuttede og 
blandede salat, sjampinjong, paprika, rødløk og 
purreløk.

  Vi steker speilegg på samme grill som andre ret-
ter, det vil derfor kunne finnes spor av egg på alle 
retter fra grillen. Vi steker hamburgerbrød som 
inneholder egg, i samme ovn som andre brød, fisk 
og pizza, så det vil kunne finnes spor av egg på 
disse rettene.

 Noen av brødene våre inneholder spor av nøtter 
og inneholder sesam. Selv om andre brød ikke in-
neholder disse allergenene, stekes de i samme ovn 
og kan derfor inneholde spor nøtter og sesam.

	 Sauser/supper/dressinger som
 inneholder gluten:
 BBQ-saus, peppersaus, bourbon glaze, fiske- 

suppe. Saus til julemat. 

   Glutenfriesauser/dressinger:
 Kryddersmør, pesto, tomatconcassè, foyot saus, 

bernaise-saus, carbonarasaus, chipotle-
 aioli, hvitløksdressing, hamburgerdressing,  

cæsardressing, mangosaus, chunky salsa og 
rømme.

	 Sauser/supper/dressinger som inneholder melk:
 Peppersaus, fiskesuppe, julesaus, kryddersmør, 

pesto, foyot saus, bearnaisesaus, carbonarasaus, 
chipotleaioli, hvitløksdressing, cæsardressing, 
mangosaus og rømme.

	 Melkefri sauser/dressinger:
 BBQ-saus, bourbon glaze, tomatconcassè,
 hamburgerdressing og chunky salsa.
	 Alle desserter kan inneholde spor av nøtter og 

peanøtter.
	 Vedrørende laktoseallergi: Her er det ofte ost 

eller rømme som inneholder laktose: Disse kan 
lett fjernes fra retten. Spør din servitør så endrer vi 
bestillingen etter ditt ønske!

Viktig info vedrørende allergi som nødvendigvis ikke står advart om i menyen:
Vårt kjøkken produserer mat fra råvarer som inneholder melk, hvetemel, fisk, skaldyr, nøtter, egg, peanøtter, 
selleri, sennep, sesam, soya, sulfitt og lupiner. Detkan derfor inneholde spor av disse allergenene i kjøkkenet.
Det er viktig at du opplyser om din allergi ved bestilling, så kjøkkenet kan væe sekstra påpasselig vedrørende 
kryssforurensing.

Allergimeny

Alle friterte produkter kan være fritert i samme olje som produkter av skalldyr eller som inneholder spor
av gluten, laktose, egg og skalldyr.
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