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Førjul på bryggekanten
Mørketiden er som skapt for gode matopplevelser og stemningsfulle kvelder innomhus
med hyggelige kollegaer eller gode venner og familie. Inne er det pyntet til jul fra tidlig
i november, for å gi deg den gode julestemningen, det er lunt og godt. Så selv om
sjøsprøyten slår på vindusrutene skal vi gjør vårt for å gi den rette stemningen og den
gode opplevelsen.
Vi har gjort klart til en helaften for våre julebordgjester her ute i havgapet. Kanskje er dere
en avdeling i ett større firma; en liten håndverksbedrift; en salgsavdeling på kundepleie,
eller en syklubb på juleavslutning. På Første Reis kan vi garantere en ramme rundt kvelden
dere ikke finner mange andre steder.
Hos oss er det maten som står i fokus i kombinasjon med godt drikke og hyggelig gjester.
Ulike retter på vår julemeny dekker både den tradisjonelle julematen og det litt mer
utradisjonelle for den som ønsker å spare den tradisjonelle julematen til julaften.
Våre faste åpningstider på vintertid er fredag, lørdag og søndag, men under julebordstiden
åpner vi når det passer best for deg som kunde.
Vegg i vegg med Første Reis har vi vårt Vertshus, hvor det hver helg er god underholdning
fra våre trubadurer. Her får du strekt på bena og testet danseskoen om det er ønsket. Her
er det gratis adgang og den beste muligheten for å holde selskapet samlet på ett sted
hele kvelden. Her slipper dere og bli spredd for alle vinder etter middag.
Det er ingen grunn til å frykte at du skulle bli ”værfast” her ute i havgapet. Snakk med oss
om hjemtransport eller overnatting i rorbuer. Her tilbys også flott konferansefasiliteter om
det ønskes i kombinasjon med deres julebord.
Vi videreformidler kontakten om overnatting i rorbuer mindre en 150 m fra restauranten.
Om du skulle ha tid til overs og ønsker en opplevelse kan vi også tilby dette: Besøk på
mikrobryggeri med ølsmaking, leirdueskyting med enkel lunsj ute, rebusløp. Ideelt for
grupper 10 – 15 pers, kan med små justeringer tilpasses større grupper.
Vi gleder oss til skreddersy julebordet for akkurat dere!
Ta kontakt, så lager vi i sammen med dere ett arrangement slik dere måtte ønske det.

Hilsen Fredrik og Torild med ansatte

Hovedretter

Forretter
REINSDYR

LUTEFISK
155,-

Gravet reinsdyr med smak
av enebær og tyttebær.
Polkabeter og blåskimmelost krem.

KAMSKJELL

ELG
145,-

Elgfilet med saute av grønnkål og
østersopp, gulrotcoulis, kirsebærglace
og sukkerglaserte rissolepotet.

135,-

JULETALLERKEN

Pannestekt kamskjell, soppfrikase
og safran hollandes.

SKALLDYR SUPPE

365,- / 395,-

Serveres på tradisjonelt vis
med ertestuing, bacon,
hvit saus og kokte poteter.

Kraftig og kremet skalldyrsuppe
med rekesmør.

445,-

315,- / 375,Juletallerken på tradisjonelt
vis med ribbe, husets julepølse
og medisterkaker. Servert med surkål,
rørte tyttebær og kokte poteter

PIGGVAR

Kr. 405,Dampet piggvar, saute av grønnkål
og rødløk med smak av trøffel.
Potet – og gresskarmos og safranhollandes.

Desserter
PANNACOTTA

145,-

Pannacotta med smak av nellik og
kanel, servert med syltede gule
rosiner, pistasjnøtter og valnøtter.

OST
Fritert camembert, rørte multer
og fritert persille.

RISKREM ”À LA DANSKEN”

135,-

Serveres med mandler
og lun kirsebærsaus.

155,-

OSTETALLERKEN
Tre forskjellige oster
med tilbehør.

165,-

Endringer i menyen kan forekomme som følge av råvaretilgangen.
Ta kontakt for vinutvalg og -priser. Alle rettigheter.
Vi har øl fra Kofoed Mikrobryggeri på fat.
Det er plass til 62 gjester i restauranten.

For ytterligere informasjon og bordbestilling,
Torild Sørensen / Fredrik Eriksen tlf: 919 17 733
e-post: post@forste-reis.no

