
Kvardagsmiddagar
med vanlege kokte Pimpernell-potetar frå Natadal eller ris

(Prisane er per person, og når det er minst 10 personar i gruppa. To gongers 
servering. Prisane i parentes er for à la carte, og når det er under 10 pers.)

Gryterett med salat og dressing
(Kan vera basert på kalv eller lam frå Rørtveit eller elg og svin frå 

Natadal)
Kr 190 (205)

*
Lys lapskaus med svinekjøt frå garden, flatbrød frå Fyresdal

Kr 190 (205)
*

Steikt Fyresdalsrøye med rjomesaus og agurksalat
Kr 230 (250)

*
Spa eller fersk suppe og kjøtt med poteter og sursøt saus

Kr 245 (265)
*

Flesk og duppe med graslauk og gulrot
Kr 245(265)

*
Kjøttkaker med kålstuing

Kr 265 (285)
*

Lam-i-kål (Fårikål), lam frå Rørtveit
Kr 225 (245) 



Festmiddagar

Potetane er fram til seinvinteren Natadals eigne mandelpoteter. 
Ein kan velje mellom desse tilberedingane:

Vanleg kokte poteter
Omnsbakte poteter, m/olivenolje og krydder

Fløytegratinerte poteter

(Prisane er per person, og når det er minst 10 personar i gruppa. To gongers 
servering. Prisane i parentes er for à la carte, og når det er under 10 pers.)

Vesaaskurv frå Vinje
(Salta og røykt sauepølse, steikt i skiver)

Med gardens kålrotstappe, kokte poteter, og kvit purresaus
Kr 230 (255)

*
Gardens edelgris som skinkesteik

Saus, steikte rotgrønsaker, evt. surkål og tyttebær
Kr 255 (275)

*
Nakkekotelettar av gardens gris

Med wok-grønsaker
Kr 255 (275)

*



Røykt svinekam frå gardens edelgris
m/woka rotgrønsaker frå åkeren 

Serverast med saus av sjølvplukka skogssopp
Kr 265 (285)

*
Lammesteik frå Rørtveit 

med steikte rotgrønsaker frå åkeren
Serverast med fløytesaus

Kr 285 (295)
*

Røykte lammeskankar
med gardens gulrøter og kålrot, rjome og braud
Skal ikkje vera potetar til. Etast med hendene. 

Kr 285 (315)
*

Urtefarsert lammelår 
med eigne sukkererter francaise, gulrotpuré og stua grønkål

Kr 295 (320)
*

Tradisjonell kalvesteik
(av kjøttfe frå grannegarden Rørtveit)

med steikte rotgrønsaker, fløytesaus og tyttebær
Kr 290 (315)

*
Nattsteikt lokal elg

med  viltsaus, steikte rotgrønsaker, steikt sopp og tyttebær
Kr 310 (335)

*
Hjortesteik

med viltsaus, rotgrønsaker, steikt sopp og tyttebær
Kr 310 (335)

*



Reinsdyrsteik
med viltsaus, rotgrønsaker, steikt sopp og tyttebær

Kr 310 (335)
*

Heilsteikt oksefilet
med wok-grønsaker

Kr 345 (370)
*

Dags innbakte svineindrefilet
(gardens edelgris) med urtekrem (Verten sjølv er kokk!)

Med smørsteikte grønsaker
Kr 360 (385)

*
 Reinsdyrfilet

med viltsaus, wok-grønsaker, steikt sopp og tyttebær
Kr 375 (405)

*
Rjomegraut og spekemat

Rjomegrauten blir servert. Spekematbuffet: Birkebeinerskinke, 
fenalår, fårepølse, morrpølse, eggerøre, Waldorfsalat, potetsalat, 

grøn salat, rjome, braud, brød og kviteseidsmør
Kr 355 (375)

*
Jolemiddag

Gardens gris som ribbe og medisterkaker, medisterpølse, surkål, 
tyttebær, saus
Kr 275 (295)



Tussejuvs løyndomar:
(Forrettar)

Varmrøykt og marinert røye frå Fyresvatnet
Serverast m/ chevre-rjomesaus, frisk salat frå åkeren

og tyttebær med heimebaka flatbraud og kviteseidsmør
Kr 105 (120)

*
Røykelaks med eggerøre

Kr 105 (120)
*

Krotlefse 
med rjomesalat, sprøsteikt spekeskinke og blåbær

Kr 115(125)
*

Spekeskinke og asparges
med chevre-rjomesaus

Kr 115 (125)
*

Skalldyr-coctail 
på terteskjell
Kr 105 (115)

*
Blomkålsuppe

Kr 95 (105) 



Oskoreias spesialitetar
(Dessertar, med kaffi etterpå)

*
Gardens rips med vaniljesaus

Kr 85 (95)
*

Gardens hermetiske plommer med krem
Kr 85 (95)

*
Sjokolademousse med krem

Kr 85 (95)
*

Mettes karamellpudding basert på gardens egg
med nøtteflak og krem.

Kr 105 (115)
*

Mettes ostekake med bringebærfrysetøy
Kr 100 (115)

*”Kivlemøyans draum”
Eggedosis m/sjokolade, rom og skogsbær

Kr 105 (115)
*

Moltekrem
Sjølvplukka molter frå Åmotsdal

Kr 115 (125)



*
Tilslørte bondepiker (Burka-budeier)

Med eple- og bringebærsyltetøy
Eple frå Nordre Nes i Gvarv og bringebær frå Natadal

Kr 105 (115)
*

Is med varme skogsbær
Sjølvplukka blåbær, bringebær og bringebær

Kr 115 (125)
*

Riskrem
Kr 95 (105)


