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 8, eller ere, 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 36 plasser og egen inngang med uteservering
Mesanin med 60 plasser
Kjøkkenlangbord med 20 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 8 or more 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 36 seats its own entrance and outdoor terrace
Mesanin with 60 seats
« e Kitchen Table» with 20 seats
«5 minutes from Oslo S and the Opera»

MENYFORSLAG 1
Røkt villkveite i tomat -estragonbuljong
Syrlig agurk, røkt auberginekrem og marinert tomat

Smoked halibut in tomato -tarragon bullion,
pickled cucumber, smoked e plant cream and marinated tomatoes
F, SS,

Kalv ytre let med timiansaus
Potetpure med sopp, nepe, reddik, aspargesbønner og kantareller

Tender loin of veal with thyme sauce
Potatoe pure with mushrooms, turnip, raddish, haricot vertes and chanterrels
SS, M, SI

Ostekake og plommekompott
Brownies, kakao marengs og kremostis

Cheese cake and plum compote
Brownies, cocoa meringue and cream cheese ice cream
M, GH, E, MA

Pris per person 675
MENYFORSLAG 2
Krabbe fra Hitra med fermentert selleri smørsaus
Bakt sellerirot, sellerirot krem og pu et by ryn
Brown crab from Hitra with fermented celery beurre blanc
Baked celery root, celery cream and pu ed barley
S. M, GB, SS

Villkveite med gressløk og paprika smørsaus
Karamellisert spisskål, brokkolini og grillet paprika krem
Wild halibut with chive and paprika beurre blanc
Caramelized pointed cabbage, broccolini and grilled paprika cream
F, M, SS

Nyrmousse og bringebærsorbet
Fløtekaramell, bringebær gele og mandel nancier
Fresh cheese mousse and raspberry sorbet
Cream caramel, raspberry gel and almond nancier
E, M, MA, GH

Pris per person 705

MENYFORSLAG 3
Råmarinert kamskjell fra Frøya
Østersemulsjon, røkt eple buljong, kamskjell bottarga og ferske epler
Raw marinated scallops from Frøya
Oyster emulsion, smoked apple bullion, scallop bottarga and green apple
S, B, SS, E

Hjort - atbi med bringebær -viltsaus
Steinsopp, soppkrem, kvede pure og grilla poteter

Deer with raspberry -game sauce
Porcini, mushroom cream, quince pure and grilled potatoes
SS, M, SI

Sjokoladebonnet med pasjonsfruktsorbet
Pasjonsfrukt gele, pasjonsfrukt marengs, sjokolade krunsj og bringebær
Chocolate bonnet with passion fruit sorbet
Passion gel, passion meringue, chocolate crunch and raspberries
GH, E, M

Pris per person 745
MENYFORSLAG VEGETAR
Norsk skogs kantarell med soppbuljong på sesongens sopp
Rørosrømme, marinert spinat, jordskokk og gravet e eplomme
Norwegians chanterelles with mushroom bouillon of the seasons mushrooms
Sour cream, spinach. Jerusalem artichokes and cured e yolk
M, E, SY

Risotto med dagens sopp fra skogen
Spinat, parmesan, stangselleri og pu et by ryn
Risotto with todays mushrooms from the forest
Spinach, parmesan, celery and pu ed barley
GB, M, SS, SI

Dessert
Samme som resten av selskapet
Same as the rest of the party

Pris per person 535

LEGGE TIL NOE?
Ønsker dere å le e til caviar?
30g Rossini Caviar med potetva el, rørosrømme og løk 795
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.
Garnityr til rettene kan variere grunnet sesong.
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.

