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MENY
ELVA BISTRO

FORRETTER

HOVEDRETTER

ELVA BISTRO

Kremet fiskesuppe, liten porsjon
Dagens fisk, grønnsaker, reker og krutonger.

Piggvar fra Kvinesdal
Cherrytomat og rødløks kompott, reker og hvitløkssaus.

Elva har en spesiell plass i våre hjerter og i

Allergener: fisk, skalldyr, melk og gluten (hvete).

Allergener: fisk, melk, sennep, sulfitt og skalldyr.

kr. 145,-

kr. 365,-

Cæsar salat, liten porsjon
Sprø salat, syltet rødløk, cæsar dressing, parmesan,
pistasjnøtter og grillet kylling.
Allergener: nøtter (pistasjnøtter), melk og sennep.

kanal der saltvann møter ferskvann. Vi har valgt
å kalle opp bistroen vår etter denne kanalen som

Oksekjaker
Gresskar, selleri, kål, sprø løk og potetpure.
Allergener: gluten (hvete), melk, selleri og sulfitt.

kr. 145,-

kr. 325,-

Asiatisk svin på Brioche brød
Skivet svinekjøtt, hoisin saus, chilimayo, redslaw,
koriander og lime.

Entrecotè av kalv
Serveres med gulrotpurè, broccolini, rød delikatesseløk,
urtebakte småpoteter og peppersaus.

Allergener: soya, gluten (hvete), egg og melk.

Allergener: melk og sulfitt.

kr. 155,-

Flekkefjords historie. Elva som egentlig er en

renner rett utenfor vinduet vårt.
På bryggekanten i bistroen kan man nyte den
herlige brisen og lydene fra all aktiviteten som

kr. 375,-

farer forbi. Den er både fantastisk og brutal denne
kanalen. På sommeren tøffer tresnekkene forbi
med ivrige sørlendinger som skal på fjorden og på
høsten og vinteren truer den med høyvann og vil
inn gjennom dørene våre. Men vi Flekkefjæringer

SMÅRETTER

DESSERT

Elva Bistro`s burger
Burger med kvernet høyrygg/brisket, brioche brød,
cheddar, tomat, hjertesalat, syltet rødløk, søtpotetfries
og chilimayo.

Sjokoladefondant
Kakao crumble, hvit sjokolade og pistasj iskrem.

Allergener: gluten (hvete), melk, egg, sennep og sulfitt.

Allergener: nøtter (pistasjnøtter), gluten (hvete), egg og melk.

kr. 175,-

kr. 265,Kremet fiskesuppe, stor porsjon
Dagens fisk, grønnsaker, reker og krutonger.

Allergener: gluten (hvete), egg og melk.

kr. 225,-

kr. 155,Tiramisu
Allergener: gluten (hvete), egg og melk.

Cæsar salat, stor porsjon
Sprø salat, syltet rødløk, cæsar dressing, parmesan,
pistasjnøtter og grillet kylling.

kr. 165,-

Allergener: nøtter (pistasjnøtter), melk og sennep.

kr. 215,-

VI HAR OGSÅ EGEN
BARNEMENY

skape noen av verdens beste padlere og ikke
minst gir den oss utallige flotte sommerminner.
Vi vil gi deg en opplevelse her i Elva Bistro som du
sent vil glemme med fersk sjømat fra fjorden og

NYC ostekake
Bær, toffee og bringebær sorbet.

Allergener: fisk, skalldyr, melk og gluten (hvete).

elsker den. Den deler byen vår i to, gir rom for å

DRIKKE
Hotellet har fått eget øl, produsert og tappet
av Central Bybryggeri. Elva Bistro Kölsch, kr. 92,Allergener: sulfitt og gluten (bygg).

en flott utsikt over elva og småbyen vår.

