FORRETTER

MENY

HELE DAGEN

SERVERES KL. 12-21

SERVERES FRA KL. 17

VÅR 2021

POTET BLINIS
Serveres med gravet ørret, creme fraiche, syltet rødløk,
gressløk og kaviar.
[F, M]

115,-

HJORTE CARPACCIO
Serveres med sopp, tyttebær, pastinakk chips og karse
[SO]

125,-

SMØRSTEKTE KAMSKJELL
Serveres med soppvariasjon, timian, sellerirot purè og
crispy parmaskinke.
[SK, SO, M]

135,-

FISK- OG SKALLDYRSUPPE (liten/stor)
Med blåskjell, kreps, fisk, reker, fløte & dill. Serveres
med brød. [B, F, M, SK, G*]

163/234,-

BURRATA OST
Serveres med mixed salat, balsamico, pesto med
soltørket tomat, marinerte cherry tomater og crostini.
[M, N, G]

205,-

PIZZA

SERVERES KL. 12-21
Tollbodens italienske pizza tilberedes på tradisjonelt vis og stekes i
steinovn. Kan gjerne deles på flere som en forrett. [M, G* (hvete)]

HOVEDRETTER

VELKOMMEN TIL
TOLLBODEN RESTAURANT

SERVERES FRA KL. 17

LUNSJRETTER

SERVERES KL. 12-17
TOLLBODENS SKAGENSANDWICH
Med pepperrot, reker, kreps, salat, majones, rødløk,
dill & sitron. Toppes med røket laks. [E, F, M, G*
(hvete), SK]

218,-

Hjertelig velkommen til Tollboden Restaurant.
Nyt livet, god mat eller bare noe godt å drikke på
bryggekanten eller inne i en av våre sjøboder.

FISK- OG SKALLDYRSUPPE (liten/stor)
Med blåskjell, kreps, fisk, reker, fløte & dill. Serveres
med brød. [B, F, M, SK, G*]

163/234,-

Hvordan vi forholder oss til covid-19:
Vi har økt våre hygieniske tiltak ytterligere for
å sikre at vi har et trygt og godt miljø for både våre gjester
og medarbeidere. Vi følger regjeringens anbefalinger nøye
og ber også
deg til å ta fellesansvar. Les mer på www.tollboden.com

BURRATA OST
Serveres med mixed salat, balsamico, pesto med
soltørket tomat, marinerte cherry tomater og crostini.
[M, N, G]

205,-

SPICY PULLED PORK BURGER
Med coleslaw, syltet rødløk, ristet potet og
Bbq-dressing.
[E, G* (hvete), SL, M]

225,-

KJÆRE GJEST!

Hotellet vårt holder åpent og vi ser frem til en
fin sesong sammen med deg!
Les mer på www.tollboden.com og følg oss
gjerne på Facebook og Instagram.

Hilsen alle oss på Tollboden.

PIZZA BACON (HVIT)
Crème fraîche, revet mozzarella, bacon & løk.

208,-

PIZZA MARGARITA
Tomatsaus, fersk Burrata & basilikum.

188,-

TORSK
Serveres med ertepuré, beurre blanc, urtepotet og
jordskokke. [F, M]

295,-

325,-

PIZZA PARMA
Tomatsaus, fersk Burrata, parma skinke, parmesan,
pinjekjerner & ruccola. Skinken er lagt på etter steking.
[N]

235,-

INDREFILET AV OKSE
Serveres med ristet løk, grillet hjertesalat, ovnsbakt potet
og urtedemiglace. [S, SL, SR]
LAMMECARRE
Serveres rødvinglace, gratinertepotet, portebello sopp,
konfitert kål og tyttebær koli. [M, SL, SO, SR]

310,-

PIZZA PEPPERONI
Tomatsaus, revet mozzarella & pepperoni.

208,-

PIZZA RUSTICA
Tomatsaus, revet mozzarella, pepperoni, gorgonzola &
hvitløk.

222,-

PIZZA VESUVIO
Tomatsaus, revet mozzarella & skinke.

208,-

PIZZA CHEDDAR
Tomatsaus, revet mozzarella, cheddar, chili, pepperoni
& spinat.

222,-

TILLEGGSINGREDIENS
BRØD [G]

26,26,-

DESSERT & TIL KAFFEN
SERVERES KL. 12-21

FRENCH TOAST
Serveres med vaniljekrem med hasselnøttsjokolade og
bringebærsaus
[G, M, N]

135,-

SJOKOLADEFONDANT
Serveres med vanilje is og jordbær saus.
[G-hvete, M, E, spor av N]

135,-

ISKREM fra Skaarups Is
Vanilje og bringebær, 3 kuler
[M]

99,-

ALLERGI: E=EGG, F=FISK, G=GLUTEN, SL=SVOVELDIOKSID & SULFITTER,
B=BLØTDYR, SF=SESAMFRØ, PN=PEANØTTER, L=LUPIN, SE=SENNEP, SR=SELLERI,
M=MELK, N=NØTTER, S=SOYA, SK=SKALLDYR, SO=SOPP
*INNEHOLDER GLUTEN MEN KAN FÅS GLUTENFRI

Velkommen til en restaurant med lang historie
Vi er veldig stolte over at Tollboden er fredet og vi vil gjerne dele litt av historien med deg. Hovedbygningen ble oppført allerede i 1783-85. De andre bygninger i perioden frem til 1822. I 1820 ble den tidligere gården kjøpt fra Finans-, handels- og tolldepartementet og drevet som tollsted fra 1822 til 1992.
Både i 1994 og i 1997 byttet eiendommen eiere. Fra 1999 ble det serveringsvirksomhet. I mars 2007 kjøpte Ivar Tollefsen Tollboden-eiendommen og videreutviklet restaurantdriften.
I 2016 åpnet vi uterestauranten BAKHAGEN og siden mars 2018 ønsker vi også velkommen til Tollboden Hotell med sine nå 19 unike rom og suiter, Kom gjerne innom for å se. Du kan booke ditt opphold på www.tollboden.com.

