
 

 

Alle priser i nok, inkludert mva. 

Lunsj 12:00 - 16:00 
 

Rekesmørbrød           259,- 

Store håndpillede reker fra Lyngenfjorden, smilende egg fra lykkelige høns på Troppå gård. Serveres på 

nystekt landbrød med majones, salat, dill og sitron (inneholder: hvete, skalldyr, egg) 

 

Smørbrød med laks & eggerøre        239,- 

Røykt laks fra Eldhusrøykeriet og hjemmelaget eggerøre med egg fra Troppå gård 

Serveres på nystekt landbrød med salat, gressløk og sitron (inneholder: hvete, egg, fisk, melk) 

 

Tunfisk tataki salat          299,- 

Lettstekt fersk tunfisk, blandet salat, cherrytomater, posjert egg og Dijonvinaigrette. Brød og pisket smør 
(inneholder: fisk, sennep, egg. Brødet inneholder hvete) 

 

DAGENS 2-RETTERS LUNSJ (inkludert kaffe)                                         350,- 

 

Fjellskåls kremede fiskesuppe 

Vår hjemmelagde fiskesuppe med gulrot, purre, rød og hvit fisk (inneholder: fisk, melk. Brødet inneholder hvete) 

 

Dagens fisk  

Ovnsgrillet fisk med hvitløksolje, bladpersille og et hint av chili, ovnsbakte poteter, sesongens 

smørdampede grønnsaker og saus (inneholder: fisk, melk) 

 

Skalldyrsuppe                             319,- / 219,- 

Kremet suppe laget på hjemmelaget skalldyrkraft med kongekrabbe, håndpillede reker og bladpersille. 

Brød og pisket smør (inneholder: skalldyr, bløtdyr, fisk, melk. Brødet inneholder hvete) 

 

Fjordreker           229,- 

Ferske reker servert med majones, sitron og brød (inneholder: skalldyr, egg. Brødet inneholder hvete) 

 

Kremede spicy blåskjell         159,- 

Blåskjell fra norskekysten servert med brød og aioli (inneholder: bløtdyr, sulfitt, egg. Brødet inneholder hvete) 

 

Grillede sjøkreps           369,- 

Ca 300 gram med ferske sjøkreps fra akvariet. Grillet med kjørvel- og estragonsmør. 

Serveres med brød og pisket smør (inneholder: skalldyr, melk. Brødet inneholder hvete) 
 

Kamskjell                                 159,- per stk 

Store, håndplukkede kamskjell fra Øygarden. Av Gordon Ramsey beskrevet som verden beste! 

Grillet med vårt hjemmelagde kryddersmør. Serveres med brød og pisket smør  
(inneholder: bløtdyr, melk. Brødet inneholder hvete) 

 

Kongekrabbe            639,- 

Ca 400 gram med kongekrabbe grillet med hvitløksolje, bladpersille og et hint av chiliServeres med brød 

og pisket smør (inneholder: skalldyr, melk. Brødet inneholder hvete) 



 

 

Alle priser i nok, inkludert mva. 

 

 
 

Fjellskål “Luxury” skalldyrsymfoni (min 2 pers.)                                                    1289,- pp 

 

Ta lunsjen til nye høyder med vår signaturtallerken, det beste vi har av skalldyr - alt samlet på ett fat! 

 

Levende norsk hummer og sjøkreps fra akvariet, levende kamskjell, østers, kongekrabbe, ferske reker, 

krabbeklør og kremede spicy blåskjell.  

Serveres med ferskt brød, pisket smør og sitron  
(inneholder: skalldyr, bløtdyr, melk, sulfitt. Brødet inneholder hvete) 

 

 

Dagens skalldyrtallerken 

Spør din servitør om innhold og pris 

 

Dagens Fish & Chips          229,- 

Dagens fisk panert i øltempura. Serveres med pommes frites og tartarsaus 
(inneholder: fisk, hvete, egg) 

 

Ovnsgrillet laks          299,- 

Grilles med olivenolje, hvitløk, bladpersille og et hint av chili. Serveres med ovnsbakte småpoteter, 

sesongens grønnsaker og rømmesaus (inneholder: fisk, melk) 

 

Ovnsbakt torsk          349,- 

Bakes med estragon- og kjørvelsmør. Serveres med småpoteter, sesongens grønnsaker og 

Sandefjordsmør (inneholder: fisk, melk) 

 
Fjellskåls burger          349,- 

180g saftig hamburger fra entrecôte, med 12 mnd. lagret cheddarost, karamellisert løk og pikant 

dressing. Serveres med pommes frites (inneholder: hvete, egg, melk, sennep) 

 

 

For vegetar og veganske retter, vennligst spør din servitør! 

 

 

Noe søtt til slutt 

 

Tilslørte bryggepiker          149,- 

Fjellskåls navnevri på den tradisjonelle norske desserten lagt lagvis med hjemmelaget eplekompott, krem 

og knust, søt kjeks (inneholder: hvete, havre, melk) 

 

Crème brûlée           139,- 

Avslutt måltidet med denne klassiske desserten med vaniljekrem og brent sukker (inneholder: melk, egg) 


