SELSKAP PÅ STOCK
Vi har svært gode forutsetninger til å gjøre selskapet ditt vellykket. Anledninger som- etter jobben,
styremiddag, bryllup, jubileum, representasjon eller ganske enkelt vennegjengen- vi har lang og bred
erfaring. Avtal direkte med kjøkkensjef Tord og restaurantsjef Stefan.
Er dere over 8 bestiller dere samme meny. Vi setter opp menyforslag og anbefaler drikke til, gjerne
med ere retter. Vi er eksible og gode i det meste. Allergier avtaler vi så langt det er mulig på forhånd, og vi tilpasser menyen til dem det eventuelt måtte gjelde.
Tord har alltid østers, modne oster og noe på luringa.
I TILLEGG TIL RESTAURANTEN KAN VI RESERVERE:
Chambre separee med 25 plasser og egen inngang med uteservering
Mesanin med 40 plasser
Kjøkkenlangbord med 15 plasser
«5 unna Oslo S og Operaen»

PARTIES AT STOCK
Hold your next successful party in Stocks pleasant surroundings. We have many years of experience with all types of
occasions from weddings, anniversaries, board dinners and company representation to a night out with friends or an
a erwork gathering. Book directly with head chef Tord or restaurant manager Stefan.
If you are more than 8 then we serve you all the same menu. We will come with menu su estions and recommend a
complementary drinks package. We are exible and are knowledgeable on most foods. As much as possible, we ask that
you inform us if any of your party has any allergies in advance and we can adapt that individual’s menu to their needs.
Tord always has oysters and mature cheeses available and a few surprises up his sleeve.

IN ADDITION TO THE RESTAURANT WE CAN ALSO OFFER:
‘Chambre separee’ with 25 seats its own entrance and outdoor terrace
Mesanin with 40 seats
« e Kitchen Table» with 15 seats
«5 minutes from Oslo S and the Opera»

MENYFORSLAG 1
Krabbe fra Hitra på sprø tostada
Limemarinert villkveite , sylta grønn chili, reddik og sitronmajones
Crab from Hitra on crispy tostada

Wild halibut in lime juice, pickled green chili, radish and lemon mayonnaise
S, F, SS, E, GH, B

Reinsdyr fra Røros og rødvinsaus med timian
Grillet selleri, stekt rosettkål, sellerikrem og rødbetgelé
Reindeer from Røros and red wine sauce with thyme
Grilled celery, fried ower sprouts, celery cream and red beet root gel
SS, SI, M

Lun solbærkake med sitron- og yoghurtis
Blåbær”syltetøy”, sitronkrem, karamellisert pekan og solbærmarengs
Black currant cake with lemon- yoghurt ice

Blue berry jam, lemoncurd, caramelized pecan and black currant meringue
GH, SS, E, PE, E

Pris per person 620
MENYFORSLAG 2
Anderillete med karamellisert øte
Steke andehjerter, sellerikrem og fritert jordskokk
Duck rillete of con t with caramelized cream
Duck heart, celery cream and fried jerusalem artichoke
M, SI, SS

Villkveite med skummende sjøkrepssaus
Kremet spisskål, purrestokk og karamellisert småløk
Wild halibut with foamy langoustine sauce
Langoustine salad, creamy cabbage, leek and caramelized onion
F, S, M, SS

Karamellisert hvitsjokoladekrem med krydret klementinsorbet
Havre- og krydderkake, multer og mandelkrokan
Caramelized white chokolatecream with clementine sorbet
Oatcake with spices, cloudberries and almond brittle
M, GH, MA, E,

Pris per person 665

MENYFORSLAG 3
Kamskjell fra Frøya med eplesmørsaus
Røkt kamskjellbottarga, perlepoteter og rosenkål
Scallops from Frøya with apple butter sauce

Smoked bottarga of scallops, crispy potato and brussel sprouts
F, M, SS, S, B

Tørrmodnet and fra Holte Gård
Rød spisskål fra Vang gård, saltbakt jordskokk, solbærkompott
Appelsinsaus og potetkrem
Dry aged duck from Holte farm
Red pointed cabbage, jerusalem artichoke, black currants
Orange and duck sauce and potato cream
SS, M

Sjokoladeiskrem med whiskey
Sjokoladekake med moccamousse
Namelakakrem og pasjonsfruktgelé
Chocolate ice cream with whikey
Chocolate cake with moccamousse
Namelaka cream and passion gel
E, GH, M, SS

Pris per person 710
MENYFORSLAG VEGETAR
Rødbettartar med grov sennep
Stekt rosettkål, sellerikrem og aromatisk smør
Red beet root tartar with mustard
Pan fried ower sprouts, celery cream and aromatic butter
SP, M, SI, SY

Puylinser med grillet aubergine
Smørbakt selleri, syrlig rødkål og sprø jordskokk
Puy green lentils with cooked e plant
Butter cooked celery, pikled red cabbage and crispy Jerusalem artichoke
SI, SS

Dessert, samme resten av selskapet
Dessert, same as the rest of the party

Pris per person 525

LEGGE TIL NOE?
Ønsker dere å le e til caviar?
30g Rossini Gold Caviar med sprø potetva el, rørosrømme og løk 950
Ønsker dere å le e til ost?
3 typer ost med nøttebrød og søtt 110
Ønsker dere å le e til petit four?
3 slag petit four 110

TIL INFORMASJON
Vi ønsker igjen å minne om at hele selskapet må bestille samme meny.
Si fra om dere ønsker ere eller færre retter, så ordner vi noe sammen.
Vi har også mulighet til å ha minglefester med håndholdt mat.
PS:
Vi må ha meny og antall på selskapet 3 dager før og siste justering på antall
senest 24 timer før deres booking.
Justeringer etter dette tidspunktet vil bli belastes i sin helhet.

Allergener/Allergies
GB by /barly, GH hvete/wheat, GR rug/rye, S skalldyr/shell sh, E e /e s, F sk/ sh, SY soya/soy, M melk/milk, MA mandler/almonds
H hasselnøtter/hazelnuts, P pistasjnøtter/pistachio, MD macadamianøtter/macadamianuts, PA peanøtter/peanuts, PE pekanmøtter/pecan SI selleri/celleriac,
SP sennep/mustard, SS svoveldioksid og sul tter/Sulphur dioxide and sulphites, LU lupin/lupin, B bløtdyr/mollusks
Si fortsatt ifra om alle allergier ved bestilling.
Anyhow, tell us about all allergies.

