Meny

Steak On Stone konsept

Hovedrettene serveres for steking på stein, og dere
får råvarene levert ved bordet sammen med steinen.
Så steker dere rett og slett deres egen mat direkte
ved bordet. Ingen av sausene skal brukes på steinen.
De er for dip etter steking. Pass på, kjøttet stekes veldig
fort, for medium rare biff bør man steke 30 sekunder
på hver side.
Førsteklasses råvarer sammen med god drikke til
riktige priser, samt godt selskap, gir en unik stemning.

!

Velbekomme – vi gleder oss til å vise deg hva vi kan.
Pass på, steinen har en temperatur på mer enn 400
grader, IKKE BERØR DEN! Har du med deg barn, pass
på at de ikke kommer borti steinen! Ikke bruk sauser
på steinen – sausene skal på det ferdige produktet.

Lunsj meny

Dagens suppe C,D,F,G,M
Keisersalat. Grønn salat, krutonger, kremet vinaigrette
Keisersalat som over, men med kylling eller laks
Caribbean kyllinggryte
Karri, kokosnøttmelk, chili, ananas og løk. Serveres med ris
Chorizo sandwich
Mozzarella, tomat mango chutney og ruccola
Biffsandwich. Tomat, løk, paprika og soppsaus
Fish’n chips A,E,F,G,

Forretter

1. Gambas (Reker i olje med hvitløk og chili) C
2. Potetgulltårn med ost E,I,M
3. Fersk asparges. Med spekeskinke og nøtter A,E,F,K,O
4. Dagens suppe B,C,D,F,G,M

95,95,145,145,145,145,145,-

A: Gluten, B: Nøtter, C: Skalldyr, D: Selleri, E: Egg,
F: Sennep, G: Fisk, H: Sesamfrø, I: Peanøtter,
J: Svoveldioksid/Sulfitter, K: Soya, L: Lupin, M: Melk,
N: Bløtdyr, O: Valnøtter, Hasselnøtter

Det var en gang...

Aioli E,F
Soppsaus G,M
Maispurè M
Peppersaus F,M,K
Humus H,M
Chilisaus M
Mangosaus E,M
Barbequesaus D,F,H,K

Hvor lenge Tønsberg har vært havneby er noe usikkert, men
det er vel nokså sikkert at havnen var grunnlaget for byens
tilblivelse. Det vil si at Tønsberg havn kan være eldre enn
byen selv, altså over 1100 år. En av Harald Hårfagres sønner,
Bjørn Farmann (ca. 900) var konge, skipsreder, eksportør
og importør. Han var den første i denne bransjen som
Norgeshistorien navngir.

Ekstra saus 25,- / stk.

95,95,95,95,-

Tilvalg

Salat
Coleslaw E,M
Stekte champignoner M
Grillgrønnsaker

45,30,45,35,-

Ekstra stor porsjon
hovedrett, 100g

95,-

10/11. Indrefilet, ca. 150g. / 250g.
285,- / 365,12/13. Ytrefilet av lam, ca. 150g. / 250g.
245,- / 355,14/15. Filet av kylling, ca. 125g. / 250g.
205,- / 295,16. Surf’n Turf (Ca. 200g. indrefilet okse og 100g. scampi) C 375,17. Mix indrefilet, lam og kylling, ca. 200g
345,18. Mix som nr. 17 for 2 personer, ca. 450g
675,-

Poteter

Dessert

Et potetvalg inngår i prisen.

50. Brie med mango chutney M
51. Belgisk vaffel med is A,E,M
		
Velg mellom vanilje, krokan, sjokolade og sorbet E,M
52. Creme Brullét E,M
53. Sjokolademousse
54. Banan Brasillia
		
Gratinert med ost, kanel, sukker og vaniljeis
55. Weekend dessert (lørdag og søndag)

Tønsberg
- den tusenår gamle havn

2 valgfrie sauser inngår i prisen.

Hovedretter

ALLERGENER

Sauser

115,95,125,125,125,99,-

Pommes frites
Saltbakt potet
Ris 		
Søtpotetpurè M
Løkringer A,G

For barna

35,35,35,35,35,-

60. Kyllingfilet
		
med pommes frites
95,61. Mini grillpølse
		
med pommes frites A,E,K,M 95,62. Fish’n Chips for kids
95,-

I 1536 ble Tønsberg herjet av en bybrann. Den fattige befolkningen måtte slite hardt under vanskelige forhold for å
følge med i det økonomiske kappløpet som tok til med den
nye utviklingen i trelasthandelen og skipsfarten. I over 200
år var det dårlige tider for byen. Men det kom igjen oppgangstider, og i årene 1780-1806 seilte Tønsberg forbi, ikke
bare de andre Vestfold byene, men også de øvrige byene på
Østlandet. I 1806 var det bare Arendal og Bergen som overgikk Tønsberg med hensyn til handelsflåtens størrelse. Byen
hadde da 118 skip på til sammen 7008 1/2 kommerslester.
1 kommerslest tilsvarer 5 kubikkmeter trelast eller, etter
datidens mål, 20 kubikkalen.
Tønsberg havn kom igjen i landets historie i 1844 da kaptein
Svend Foyn tok matroshyre med skipper P. Michelsen fra
Stokke og dro til Nordishavet for å lære ishavsfangst. I 1847
hadde han sin første tur med egen ishavsskute, «Haabet»,
og innledet dermed pionervirksomheten i moderne norsk
ishavsfangst.
Kaldnesfergen startet opp i 1928 med faste krysninger hvert
15. minutt fra kl. 0600 om morgenen til kl. 2200 om kvelden. Havnevesenet administrerte fergedriften frem til 1. juni
1961. Etter det gikk den over til privat drift inntil driften ble
lagt ned i 1973.
For ytterligere å skape trange forhold så gikk taubåten
”Båsen” med ansatte til og fra Kaldnes og bysiden om morgenen, middag og kveld. Det var på det mest hektiske på
Kaldnes ansatt over 1500 personer så det kunne bli mange
turer.
I tilegg kom jo den vanlige skipstrafikken med ”Bygdin” og
rutebåtene ”Jarlsberg”, ”Horten”, ”Tønsberg” og ikke og
forglemme ”Kvikk” som gikk rundt til øyene og Nøtterøy.
I våre dager er Kaldnes blitt en ny bydel med mange beboere der det tidligere var skipsverft. Området er i stadig
utbygging, og der det nå bor ca. 2000 skal det etter hvert
være plass til 5-7000 mennesker med friarealer, butikker
og restauranter – et roligere alternativ til området på andre
siden av gangbrua.

