KONTAKT OSS

VINN GAVEKORT
Bruk vår hashtag #maritimfjordhotel og vær
med i trekningen. Vi deler de beste bildene.

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

MENY
ELVA BISTRO

SMÅRETTER

FORRETTER

HOVEDRETTER

Kylling skjeva
Grillet surdeigsbrød, kylling fra Jæren, tomat, bacon,
hjertesalat, estragonmajones og pommes bistro.

Gratinert sjøkreps
Koriander, hvitløk, chili, soya, salat og sitron.

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

kr. 195,-

Piggvar fra Kvinesdal
Blomkålpurè av blomkål fra Hesnes Gartneri, bok choi,
nøttesmør med soya, lime, kapers, urter og granateple.

kr. 205,-

Allergener: skalldyr og soya.

Allergener: fisk, melk, sulfitt og soya.

kr. 325,-

Elva Bistro`s burger
Burger med kvernet høyrygg/brisket, brioche brød,
cheddar, tomat, hjertesalat, syltet rødløk, søtpotetfries
og chilimayo.
Allergener: gluten (hvete), melk, egg, sennep og sulfitt.

kr. 240,Fiskesuppe
Kremet fiskesuppe med dagens fangst fra Hidra,
grønnsaker og urteolje. Serveres med brød.
Allergener: fisk, skalldyr, bløtdyr og melk. Brødet inneholder hvete.

kr. 190,Bistrosalat (kan også fås som vegetar)
Varmrøkt Sirdalsørret, Finny reker, avokado, egg,
hjertesalat og pepperrotdressing.

Hellekake fra Lisbets
Spekeskinke fra Nyyyt, asparges & estraonmajones
og syltet rødløk.
Allergener: gluten (hvete), sulfitt, sennep og egg.

kr. 130,-

Dagens ferske fisk fra Hidra Fiskemottak
Kompott av småtomater fra Hesnes Gartneri, rødløk,
broccolini og saltkokte småpoteter.
Allergener: fisk, melk og sulfitt.

kr. 245,Chili hellekake fra Munsj/Lisbets
Sirdalsørret, chilimajones, mango, agurk og wakame.
Allergener: fisk, gluten (hvete), sulfitt, sennep og egg.

kr. 125,-

Blåskjell
Dampet blåskjell med urter, hvitvin, fløte, pommes
bistro og ramsløkmajones.
Allergener: bløtdyr, melk, sulfitt, sennep og egg.

Liten fiskesuppe
Kremet fiskesuppe med dagens fangst fra Hidra,
grønnsaker og urteolje. Serveres med brød.
Allergener: fisk, skalldyr, bløtdyr og melk. Brødet inneholder hvete.

kr. 155,-

kr. 205,-

DESSERT

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

kr. 220,-

Blåskjell - liten porsjon
Blåskjell og ramsløkmajones.

Blåskjell
Blåskjell & pommes bistro og ramsløkmajones.

Allergener: bløtdyr, melk, sulfitt, sennep og egg.

kr. 165,-

Allergener: bløtdyr, melk, sulfitt, sennep og egg.

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

kr. 205,-

HOVEDRETTER

kr. 345,-

BARNEMENY

Sjokoladefondant
Nystekt sjokoladefondant med bringebærsorbet.
Allergener: gluten (hvete), egg og melk.

Entrecotè av kalv fra Jæren
Serveres med asparges, perleløk, sommerkål fra
Hesnes Gartneri, saltbakte poteter og rødvins sjy.
Allergener: sulfitt og melk.

VI HAR OGSÅ EGEN

Allergener: melk og gluten (hvete).

kr. 155,-

kr. 205,Jalapenos pølse
Salat, chili hellekake fra Munsj/Lisbets, søtpotet fries
og chilimayo.

Havtorn, gulrot og rømme
Syltet havtorn, sukkersyltet gulrot og rømme
med sukker.

Okse brisket
Serveres med redslaw, maisstuing, saltbakte poteter
og bbq saus.
Allergener: sulfitt og melk.

kr. 295,-

kr. 165,Sesongens jordbær
Vaniljeisparfait, jordbær coulis og crunch.
Allergener: melk, egg og gluten (hvete).

kr. 160,-

