Følg oss gjerne på
Facebook for siste nytt

KONTAKT OSS
Maritim Fjordhotel
Sundegaten 9
4400 Flekkefjord, Norway
+47 38 32 58 00
maritim@fjordhotellene.no

VINTERMENY

FORRETTER/
SMÅRETTER
Fiskesuppe
Kremet fiskesuppe, dagens ferske fisk,
reker og sprø grønnsaker.
Allergener: melk, fisk, skalldyr, bløtdyr

Liten/stor kr. 135/155,-

Viltcarpaccio
Med syltet gresskar, salte gresskarfrø, ruccula
og parmesandressing.
Allergener: melk, sennep, egg, fisk

HOVEDRETTER

VÅR RESTAURANT

Pepperstekt breiflabb
Med rosettkål, delikatesseløk, blomkålpurè, bakte småpoteter,
nøttesmør med soya, lime, sjalottløkk, kapers og granateple.

Vår restaurant har vært her i snart 40 år.
Trender har kommet og gått, men den
flotte utsikten har vært like flott i alle disse
årene. Denne unike beliggenheten valgte
våre eiere som oppstartsted for
tønnefabrikk, og siden den gang har det
vært mekanisk verksted og nå hotell her
på bryggekanten.

Allergener: fisk, melk, soya, sulfitter

kr. 325,Grillet entrecôte
220 gram grillet entrecôte med stekt sopp & løk, grønnkål
og bernaisesaus. Serveres med pommes frites.
Allergener: melk, egg

kr. 335,-

kr. 140,-

Cæsarsalat
Med kylling, hjertesalat, krutonger, parmesan
og cæsardressing.
Allergener: melk, sennep, egg, fisk, hvete

Liten/stor kr. 135/165,-

Hamburger
Med Brioche brød, salat, tomat, syltet rødløk,
cheddar chilimayo og søtpotetfrites.

DESSERT
Sjokoladefondant
Nystekt sjokoladefondant med bringebærsorbet fra
Il Gelato i Egersund.
Allergener: hvete, egg, melk, hasselnøtter

kr. 145,-

Allergener: hvete, egg, sennep, sulfitter

Tilslørte Maritime piker
Eplekompott, vaniljeis fra Il Gelato i Egersund,
nøtteknekk og marengs.

VEGETAR

Allergener: melk, hasselnøtter, hvete

kr. 220,-

kr. 135,-

"Burger"
Grillet "Burger" i brioche-brød med karri-ketchup,
salat, tomat, agurk og rødløk. Serveres med
søtpotetfrites.
Allergener: hvete, sennep, soya

kr. 220,-

SELSKAP & CATERING
Våre lokaler passer til selskaper av alle slag, om det er
bryllup, barnedåp, konfirmasjon eller bursdagsfest.
Lokalene er innredet i lyse og behagelige farger som
passer til alle anledninger.

Spør oss gjerne om vår barnemeny

Våre kokker skreddersyr meny til deres arrangement og
vårt kjøkken har god erfaring med å komponere flotte
retter ut ifra sesongens råvarer. Vi legger mye kjærlighet i
maten hos oss, så her skal du spise godt.
Vi leverer også catering rundt i distriktet vårt. Våre kokker
har laget noen flotte cateringmenyer vi gjerne sender til
dere.

Nå er det tid for fornyelse og som du
sikkert har fått med deg er hotellet under
renovasjon. Rundt påsketider 2020 vil
Flekkefjord ha en helt ny restaurant med
nytt innhold, nytt konsept og mange nye
smaker. Vi vil ikke røpe alt enda, men
gleder oss stort til å ønske velkommen til
nye og stilfulle lokaler i vårt jubileums år.

