
BESØK HOS BESTEMOR
rødbete – rømme – løyrom 

Inneholder: gluten (hvete), melk, fisk, egg, sulfitt

EN PILGRIMSFERD FRA FRØYA
kamskjell – eple – verbena

Inneholder: bløtdyr, soya, melk

NÅR VINTEREN RØYNER PÅ
ishavsrøye – råreker – wasabi

Inneholder: fisk, skalldyr, melk, sulfitt

ET FRISKT STIKK FRA STOKKØYA
gin – stikkelsbær – lime

Inneholder: egg

TRØNDELAGS JAKTTRADISJONER
rype – gulløye – berberis

Inneholder: melk, sennep, soya, sulfitt

DE BESTE MINNER
hyllebær – nyr – hibiscus

Inneholder: melk, nøtter (spor), sulfitt 

1.290,

6-RETTER

VINMENY 6-RETTER
Gled deg til 5 varierte smaker, i nydelig samspill med maten. Vi tror ikke kvalitet 
kun finnes hos de mest kjente produsenter eller områder, og vi streber etter å 

servere deg så stor variasjon som mulig.

1.290,-

WINE LOVER
Ekstra gode viner fra de beste produsentene, små som store, og gjerne med 
litt alder. Perfekt når du vil kose deg litt ekstra, eller føler savnet etter vinenes 

besnærende univers.

2.250,-

PRIVATE SELECTION
Eksklusive og ettertraktede. 

Opplev samspillet mellom modent og ungt, moderne og klassisk. 
Spesielt utvalgte viner fra vår unike vinkjeller.

7.500,-
For minimum 4 personer, pris per person

JUICE-MENY
For deg som ikke ønsker å drikke vin har vi utviklet en egen juicemeny som 

passer perfekt til maten.

595,-

VANN
Våre utvalgte vann. Vi serverer vann med og uten kullsyre  

for 95,- per person.

Eira — med eller uten ullsyre
Norges reneste vann, bløtt og mykt fra Syltebøkilden, Eresfjord, Møre og Romsdal, Norge

Stenkulla — med eller uten kullsyre
Fullt av smak og godt mineralinnhold fra Stenkulla Brunn, Västra Götaland, Sverig

San Pellegrino — med kullsyre
Behagelig perlende og anerkjent over hele verden fra Val Brembana, Lombardia, Italia

Aqua Panna — uten kullsyre
Behagelig perlende og anerkjent over hele verden fra Val Brembana, Lombardia, Italia

Badoit — med kullsyre
Friskt, oppkvikkende og naturlig perlende fra Saint-Galmier, Loire, Frankrike

VINMENY

I Speilsalen vektlegges smak og de perfekte kombinasjoner. Alle detaljer 
teller med for å kunne gi deg som gjest en eksepsjonell opplevelse. 

Dedikerte vinkelnere, ledet av Henrik Dahl Jahnsen står klare for å åpne 
vinverden til deg – vinmenyer med nye og inspirerende kombinasjoner, 
samt de sjeldne og ettertraktede skattene fra Britannias unike vinkjeller.


