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Vår kjente fiskesuppe med laks, torsk, blåskjell, reker
og ferske grønnsaker.

På kryss og tvers i Norge finner vi en rekke kvalitetsleverandører
og vi er privilegerte som kan velge fra øverste hylle.
På Louise satser vi på de beste råvarer som norsk hav og kyst kan tilby.
Vi lar oss også inspirere fra verdens kjøkken.

S, F, L, C, B

Hjemmelaget vegetarburger av rotfrukter, belgfrukter og ramsløk,
tomatchutney, friterte løkringer og smokin´ gun sauce servert i pretzelbrød
med pommes frites.

Håndplukket fra våre beste leverandører med blant annet Snøkrabbe fra Svalbard,
Kamskjell fra Frøya, norske reker, Grimstad østers, krabbeklør og hvitvinsdampede
blåskjell fra Trøndelag. Serveres med ulike sauser og lyst landbrød.
Ingrediensene kan variere noe etter tilgjengelighet.

H, E, SO, C

H, R, S, E, F, SO, L, SE, B

Serveres med syltet agurk, rødløk, eple, gressløkrømme, babyblader,
revet pepperrot, rug og ramsløkpesto.
R, BY, H, F, L, CA, C

Håndplukket fra våre beste leverandører med blant annet en halv, kokt hummer,
Varanger kongekrabbe, krabbe fra Hitra, kamskjell fra Frøya, norske reker,
Grimstad østers, sjøkreps (når tilgjengelig), black tiger scampi og hvitvinsdampede
blåskjell fra Trøndelag. Serveres med ulike sauser og lyst landbrød.

Vinterens salatmiks med confitert andelår fra Vestfold, søtpotet-chips,
syltet rødløk, stangselleri, Bufar-ost fra Wangensten i Valdres,
saltbakte mandler og chipotle- og appelsinvinaigrette.

H, R, S, E, F, SO, L, SE, B

SO, L, C, SE

En halv hummer servert med egg- og urtegremolata,
rømmemajones, salat og sitron.

Med karse, gressløk og persille.
Serveres med røkt bogskinke fra Strøm Larsen, toast,
meierismør og ruccula.

H, S, E, SO, L, SE

H, E, SO, L

Serveres med brød, smør, sitron og aioli.
H, S, E, SO, L, SE

Pot-au-feu (fiskegryte) av blåskjell, fennikel, beter, selleri,
grønnkål og blåskjellsaus.
SO, L, C, B

Rødvinsbraisert oksekjake, potetmos med smak av trøffel og syltet rødløk.

Serveres med rødløk, balsamico bianco, sitron og tabasco.

SO, L, C

Østersene blir håndplukket på Sørlandet mellom Grimstad og Lillesand.
Den korte reiseveien og det friske kalde sjøvannet bevarer ferskheten til østersene og
gir den optimale smaksopplevelsen norske kysten kan tilby.

Klassisk servert på lyst steinovnsbrød med majones,
norsk agurk, dill, salat og sitron.

B

H, S, E, L, SE

Økologiske blåskjell fra produsenten Snadder & Snaskum i Trøndelag (500 gr).
Det kalde, rene og næringsrike vannet i Trøndelag gir ideelle groforhold for blåskjellene.
dampet med hvitvin, sjalottløk, hvitløk, chili og fløte.

E, L, SE, B

En unik grovkvernet burger av 40% oksebryst, 40% oksebibringe og 20%
oksehøyrygg. Josper-grillet for den rette grillsmaken. Serveres med smeltet
Jarlsberg-ost, sprø salat, bifftomat, chilidressing og pommes frites.
Serveres medium stekt.
H, E, SO, L, SAN, SE, SM

Med melonsalat og coulis.
H, E, P, L, MA, SAN

Servert med Rørosrømme-is.
E, L, SAN
*GLUTENFRI

Langtidsstekt okse ytrefilet, organisk hvete- og rugbrød,
grillet hjertesalat, confiterte tomater, friterte løkringer,
pommes frites og béarnaise-saus.

La deg friste av våre mange gode iskremer og sorbeter.
L, E

H, R, E, SO, L
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