
Sjømatfat
Grønlandsreker  

Krabbeklør 
Skagenrøre med dill og sitron
Østers med agurkvinaigrette
Sjøkreps med chili og hvitløk 

Blåskjell med kokosmelk og koriander
Dronningkrabbe med pepperglaze

Argentinske villreker

Serveres med brød, aioli, rømme og rogn
melk, fisk, skalldyr, bløtdyr, egg, sennep, sulfitt, hvete, soja

645,- per person

Frister det med hummer, så ordner vi det!  
125,- per person 

Sommer, sjø og skalldyrfat er 
synonymt med Lille Herbern. 

Vårt sjømatfat er satt sammen av det vi liker best, 
og vi håper opplevelsen gir 

gode sommerminner (som varer!).  
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Skjærgård Lunsjfat 
Kokte reker 

Egen gravet laks
Egen røkt laks

Sommersalat med sesongens grønnsaker
Skagenrøre med dill og sitron

Egg med aioli
Ost fra Gutta på haugen  

Serveres med brød, aioli og rognrømme
skalldyr, fisk, melk, egg, sennep, hvete, sulfitt 

375,- per person

Lunsjmeny

Vi bruker Jospergrill, det er en lukket 
kullfyrt grill som arbeider på svært høye 
temperaturer og reguleres med luftspjel 
som gir maten deilig grill- og røykaroma 
og en saftig tekstur. Vårt grillfat er satt 

sammen med varierte retter som passer 
til både store og små selskap.

Langtidsrøkt og grillet svinenakke
Marinert og grillet brosme

Blåskjell med chili og koriander
Krosbys Midsummer-pølse 

 Grillet potet med urter
Sommersalat med sesongens grønnsaker

Rødkålsslaw 
Syltede grønnsaker 

Serveres med brød, aioli, bbq-saus og 
rømme med rogn

 melk, fisk, bløtdyr, soja, egg, sennep, sulfitt, hvete

595,- per person

Frister det med hummer, så ordner vi 
det! 125,- per person

- Grillfatet inkluderer en frisk dessert 
med bær og vaniljeis

 til grupper før kl 15:00

Kokkens 
3-retters meny

En variert og Lille Herbern inspirert måltid, 
med valg av fisk eller kjøtt til hovedrett.

600,- per person

Ost
Ost fra Gutta på Haugen 

Serveres med sesongens marmelade
melk, rug, hvete, sulfitt

135,- per person

Østers
Fine de Claire agurkvinagrette

bløtdyr, sulfitt

35,- stk

Blini
Løyrom & skagenrøre

skalldyr, melk, hvete, egg, sennep

75,- 2 stk

Appetizer

Til deg som bestiller!
Vi ber om at selskaper samler seg om 
én felles meny, med unntak for barn, 

vegetar og allergier. Øylivet krever at vi 
trenger menyvalget seinest en uke før 

ankomst.

Gjelder for reservasjoner fra 
10 personer eller flere.

selskapsmenyer


