
Grillet aubergin                    225,-
Serveres med confitert sopp, sellerirotkpurè,
Leirgrøv krem, pinjekjerner og syltet rødløk.
Inneholder: melk, selleri, nøtter

Elgburger fra Tamt og Vilt 
i Hemsedal                    235,-
Dette er en burger kjøkkensjefen på  
Vestlia har designet sammen med  
kjøttforedlingsbedriften Tamt og Vilt i  
Hemsedal. Burgeren består av kvernet  
elgkjøtt av høy kvalitet, og er smakt til  
med brent, svart pepper og ville einebær. 
     
Burgeren serveres med bacon,  
Lord Garvagh-ost, ramsløkaioli, salat,  
agurk, tomat, syltet løk og pommes frites.  
Inneholder: gluten: (hvete) melk, egg, sulfitt. 

Grillet reinsdyr indrefilet                   395,-
Serveres med morkelsaus, sellerirotkrem,
grønnkål, tyttebær og potetpuré.
Inneholder: sulfitt, melk, selleri.

Fjordørret                          345,-
Serveres med dampet nykål og neper,
chimichurri saus og friterte amandinepoteter.
Inneholder: melk, fisk.

Kyllingsalat                      195,-  
Serveres med ramsløkaioli, agurk, tomat,  
syltet rødløk, parmesan, gresskarkjerner,  
bacon, og foccacia på siden. 
Inneholder: gluten (hvete) melk.

Vegansk burger                     180,-  
Serveres på foccacia med guacamole,  
agurk, tomat, salat, syltet rødløk  
og pommes frites.
Inneholder: gluten (hvete), soya..

Dagens forrett              155,-

Svinekjake                       165,-
Serveres med sellerirot krem,  
bakt sellerirot, sennepsvinaigrette, rugchips.
Inneholder: melk, gluten: rug, hvete, bygg, mal, sennep

Taskekrabbe                            169,-  
Serveres med Nyr, dillemulsjon,  
agurk kompress og rugchips.
Inneholder: melk, skalldyr, egg, sennep, rug. 

Tre kuler vaniljeis med sjokoladesaus     75,-
Inneholder: gluten (hvetemel), melk, egg.

Brownie med vaniljeis                             85,-  
Inneholder: gluten (hvete), melk, egg, hasselnøtt, mandler.

Sorbettallerken                                     75,-  
Inneholder: fri.

Frozen oreo-kake                           85,-  
Inneholder: melk, hvetemel, soya.

Lokale oster                                    165,-
Serveres med kjeks, frukt og marmelade  
Inneholder: melk, selleri, sulfitt, nøtter. Gluten: hvete, spelt.
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Barnemeny

Pasta med kjøttsaus
Inneholder: gluten (hvete) melk, egg, selleri.

98,- 

Pølse og pommes frites 
Serveres med salat.

Inneholder: melk.

98,- 

Gratinert ost og skinkesandwich
Serveres med salat og pommes frites

Inneholder: gluten (hvete) melk.

110,-

Barneburger
Serveres med pommes frites og salat

Inneholder: gluten (hvete) melk.

125,-

Skål med pommes frites
Serveres med aioli
Inneholder: egg, sennep.

50,-


