
SELSKAPSMENYER   

  

Markveien Mat & Vinhus / Dr. Kneipps vinbar   

  

Vi takker for Deres henvendelse og oversender herved vår 

selskapsmenyer og betingelser.  

Ved arrangement for 7 personer eller flere må det 

forhåndsbestilles meny. 

Det velges en felles meny for selskapet. 

Deres gjester unngår da en lang ventetid, og vi får muligheten 

til å gi dem førsteklasses service og mat.  

Vi tar selvfølgelig hensyn til vegetarianere og personer med 

allergi.  

I tillegg har vi en dagens 3 - 5 retter meny.   

Ved bestilling av dagens meny må hele selskapet spise samme 

antall retter.  

Vi serverer kun minimum 3 retters menyer til selskaper. 

Antall personer og menyvalg bekreftes senest 5 dager før 

arrangementet. Avbestilles bordet senere en dette vil det bli 

fakturert et gebyr på kr 500,- pr person. 

Små justeringer av antall gjester kan gjøres frem til 2 dag før 

reservasjonen 

Avbestilling eller uteblivelse samme dag som arrangementet 

belastes med kr 850,- pr gjest som er bestilt.  

Alle forhåndsbestilt mat og drikke belastes en felles regning.  

Vi ser frem til å høre fra Dem.  
  

It is possible to choose between 2 menues. 

Please send us your choice of menu 5 days  prior to the reservation.  

We will of course adjust to allergies or diet requirements.   

Cancellation afther that vil be charged with kr 500,- ¨pr.guest ordered.   

Cancellations/reductions the same day will be charged  kr 850,- pr. 

guest ordered.  

   
  

Med vennlig hilsen  

Samuele Merlin / Jarle Baer                                 



  
  

Dagen meny  
Today’s menu  
  

Hver dag kommer vi over spesielt gode råvarer. Med utgangspunkt i disse 

råvarene komponerer vi dagens meny, du kan velge mellom 3, 4 eller 5 retter.  

Menyen settes opp daglig og vil være en overraskelsesmeny for deg og dine 

gjester  

     3 retter kr 655,-          4 retter kr 745,-          5 retter kr 865,-  

  

  

  

Meny 1  
  

Kalvecarpaccio 

Tynne skiver av kalvekjøtt pensles med olivenolje og sitron.  

Serveres med  ruccola, rista pinjekjerner, sylta perleløk og trøffelpecorino.              

Majonesen er tilsmakt bakt sjalottløk.               
Calf carpaccio with olive oil, pine nuts, truffle pecorino. 
Allergener: egg, melk, sennep,              

Ribbe 
Tynnribben braiseres natten over med godt krydder og kraft. Stykket 

med ribbe glaseres med honning og lime. Anrettes med maispure,  

aspargesbønner og strimla rød spisskål. Hollandaise tilsmak appelsin.                   
Pork belly with corn puré, asparagus beans. Sauce maltaise. 
Allergener:  selleri,egg, melk, sennep, sulfitter                  

Rabarbra & jordbær 
Iskald rabarbrasuppe kokt med gode krydder og hvitvin er både leskende  

og forfriskende etter et godt måltid.  Suppen serveres med rømmesorbet og  

skivede jordbær.             
Rhubarb soup with strawberries and sour cream sorbet 
Allergener: melk, sulfitter  

                                                                                        

3 retter kr 710,-  
  

  



 

 

 

 

Meny 2  
 

 
Ceviche 

Hvit og rød fisk råmarineres noen minutter i tigermelk laget med fiskekraft,  

lime, koriander og chili. Vår variant serveres med granateple, puré på 

søtpotet og sylta chili.         

Ceviche with red and white fish. Sweet potato  
Allergener: fisk, selleri, sulfitter 

    

Breiflabb 

Med kritthvitt kjøtt og smak av storhavet serveres breiflabbmedaljonger  

med neper, nykål og nøttesmør med chorizo og cashewnøtter.     

Monkfish with summer cabbage, turnip and butter with chorizo and cashew.        
Allergener: fisk, melk, nøtter 

  

Andeconfit  

Lettsalta andelår fra Holte gård serveres med brokkolini, bakt fennikel  

og stekt polenta med parmesan. Andesjyen er tilsmakt stjerneanis.   
Confit of duck leg with lemon baked fennel and polenta. Anis sauce  
Allergener: melk, selleri, sulfitter. 

  

Sitronterte 

Syrlig sitronkrem fylles i sprøstekt mørdeigsbunn og bakes forsiktig i ovn. 

Serveres med fyldig honningis og rista hasselnøtter.   
Lemon tart with honey ice cream and hazel nut. 
Allergener: melk, egg, gluten, nøtter,  

 

3 retter breiflabb hovedrett   kr 780,-  

3 retter and hovedrett     kr 750,-  

4 retter kr 895,-  

  
   


