hundhol men brygghus

Dagens husmann

Pubmeny

Serveres fra klokken 15:00

Serveres mellom klokken 16:00 –23:00

Husets barfjøl

mandag

fiskesuppe
Dagens fangst, reker, rotgrønnsaker
og gressløkolje. Serveres med
surdeigsbrød og smør

175
1,7,8,9,10,14

Egg- og purreløkssmør

Modnet cheddar, sylta agurk, grillet og
varmrøkt bacon og pommes bistro

175
1,2,6a,7,10

onsdag

Kjøttkaker i brunsaus
Ertestuing, tyttebær og potet

Serveres med saltkjøtt, vossakorv,
kålrabi, bacon og sirup

175
1,2,5,6a,10,11

Tomat og papayasalsa, “dirty frites”
med cheddarsaus og BBQ

310

Hundholmens grillplatå (Min. 2 pers)
Tre typer kjøtt, varierer med sesong.
Serveres med bakte bønner, coleslaw,
pommes bistro og tre dipper

Per person
1,2,3,5,6a,7,10,11,14

199

Sprøstekt and glasert med honning.
Salat med Brie, rødløk, tomat,
gresskarkjerner og grillet avokado

Hundholmens fiskesuppe
175

Dagens fangst, reker, rotgrønnsaker og gressløkolje
Serveres med surdeigsbrød og smør

1,2,14

159/245
1,7,8,9,10,14

6a

225

Sprø Gris
Langtidsbakt svinenakke, fritert og vendt i
karamellisert peanøttsaus
Asiatisk råkostsalat og avocadokrem

fredag og lørdag

spareribs

1,2,6a,11,12,14

andesalat

torsdag

raspeball

225

Hundholmens burger

tirsdag

fiskegrateng

Med lokale og langreiste oster, utvalg av
spekemat, tørrfisk, søtt tilbehør og knekkebrød

295
1,4b,7,10,11,12,14,

175
1,2,5,10,11,12,14

1,3,5,7,12,14

Spicy poppers
Hjemmelaget med jalapeños majones

85
1,2,5,6a,11,14

barsnacks
ølsnacks
To typer spekemat og tørrfisk,
knekkebrød, husets rømme og smør

125
1,7,11

125

fritert vannbakkels

Knekkebrød, rødløk og husets rømme

1,7,14

Pasjonsfruktkrem og is

husets chilinøtter

55

Kraftkar fra tingvollost

55

Serveres med tomatmarmelade og
lunt krydderbrød. Ble i 2016 kåret til
verdens beste ost gjennom tidene

2,4abcdef,10,11,12

1,7,11

Våre tre beste oster akkurat nå. Serveres
med nøttebrød og søtt tilbehør

speket hvalskinke fra kabelvåg
karamellisert popcorn

165

husets ostefjøl

129
1,2,6a,14

50g
100g

110
200

1,2,4abcd,6abc,14

1 = Melk, 2 = Egg, 3 = Pe anøt ter, 4 = Nøt ter. 4A = Mandler, 4B = valnøt ter, 4C = Pistas jnøt ter 4D = Hasselnøt ter, 4e = pek annøt ter, 5 = Soya, 6 = Gluten, 6A =
Hve temel , 6B = Bygg, 7 = Fisk, 8 = S k alldyr, 9 = Bl øtdyr, 10 = Selleri, 11 = Sennep, 12 = Sesamfrø, 13 = Lupin, 14 = Sulfit t

