
SOMMERMENY A LA CARTE 2018



Antipasti 3 typer italiensk spekemat, 2 oster fra Tjamsland Ysteri, 
oliven, aioli, fylt paprika, grissini #SpisSørlandet    190,-
Inneholder: melk, egg, hvete, sesamfrø 

 

Strand Hotel fiskesuppe med laks, torsk, 
reker og blåskjell #SpisSørlandet                                                                                                                                                                stor 185,- liten 145,-
Inneholder: inneholder: melk, fisk, skalldyr, bløtdyr, selleri

Cæsar salat Romano salat, Cæsar dressing, kylling og bacon,
krutonger, parmesan                                                                                                                                                           195,- (149,- uten kylling og bacon)
Inneholder: melk, egg, hvete, selleri, sennep

Hamburger, 170 gr hamburger fra Jæder i Rogaland,  
med pommes scoop, aioli, Bbq-saus, tomatsalsa, bacon, 
syltet rødløk, ost og sprø salat     265,-
Inneholder: melk, egg, soya, hvete, selleri, sennep, sesamfrø 

Rekesmørbrød på hjemmelaget focaccia, sitron,  
majones, urter fra Hesnes    198,-
Inneholder: egg, hvete, skalldyr

L U N S J

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 



Smørbrød med røkelaks på hjemmelaget focaccia,  
eggerøre, avokadokrem      198,-
Inneholder: melk, egg, hvete, fisk

Strand Hotel Fevik Club sandwich med kylling, bacon, curry dressing, 
mango/eple/løk-chutney, pringles      215,-
Inneholder: inneholder: melk, egg, hvete,  sennep

Blåskjell med hvitvin, fløte, urter fra Hesnes Gartneri,  
serveres med  pommes scoop og aioli #SpisSørlandet    185,-
Inneholder: inneholder: melk, egg, bløtdyr, selleri, sennep

Hjemmelagede pølser Hjemmelagede lammepølser, svinepølser
med blå castello, potetsalat med vårløk, senneps-vinaigrette, urter, 
tomat-concasse, Dijonsennep og rødbete/pepperrotketchup #SpisSørlandet    225,-
Inneholder: melk, fisk, sennep 

Vegansk lasagne Friske grønnsaker, urter fra  
Hesnes Gartneri i Grimstad #SpisSørlandet    198,-
Inneholder: melk, egg, hvete, selleri

L U N S J

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 



Strand Hotel Fevik fiskesuppe med laks, torsk,  
reker og blåskjell #SpisSørlandet                              145,-
Inneholder: melk, fisk, skalldyr, bløtdyr, selleri

Grønne asparges med urtesalat og dilldressing                              115,-
Inneholder: melk

Æraskinke fra Tynset servert med paprikamajones,  
syltet løk og krydder-chips                            115,-
Inneholder: egg, sennep, hvete

Rødbetesalat med blåmuggost servert med chili-ristede  
gresskarkjerner, tomatdressing                             115,-
Inneholder: melk

Antipasti 3 typer italiensk spekemat, 2 oster fra Tjamsland Ysteri,   
oliven, aioli, fylt paprika, grissini #SpisSørlandet                             190,-
Inneholder: inneholder: melk, egg, hvete, sesamfrø

M I D D A G

FORRETT

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 



M I D D A G

HOVEDRETT

Strand Hotel Fevik fiskesuppe med laks, torsk,  
reker og blåskjell #SpisSørlandet                              185,-
Inneholder: melk, fisk, skalldyr, bløtdyr, selleri

Marinert laks med asparges, bakte poteter,  
fiskesaus med kapers og soltørkede tomater                              265,-
Inneholder: fisk, selleri

Biff av okse ytrefilet med kremet peppersaus, bakte poteter, 
selleripure, rødløkskompott og friske grønnsaker                            295,-
Inneholder: melk, selleri 

Kyllingrullade med søtpotetpure, bakte poteter,  
rotgrønnsaker, sitron og salviesaus                            265,-
Inneholder: melk

Vegansk lasagne med friske grønnsaker,  
urter fra Hesnes Gartneri i Grimstad #SpisSørlandet                               198,-
Inneholder: hvete, selleri

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 



Jordbær Cappucino Vanilje-is, jordbærcoulis og myk vaniljekrem   85,-
Inneholder: melk, egg

 

Sjokoladeterte med Cointreau og appelsinsorbet     95,-
Inneholder: melk, egg, hvete

 

Jordbær med vaniljeis Jordbærene kommer fra Hesnes Gartneri når det er sesong #spissørlandet       75,-
Inneholder: melk, egg

Sitronpai med italiensk marengs, vaniljeis       95,-
Inneholder: melk, egg, hvete

Ostetallerken med syltede valnøtter, fikenmarmelade 
fra AsmarGel og hjemmelaget knekkebrød, Rosalita 
og Rødlin fra Tjamsland Ysteri og Selbu blå #SpisSørlandet      155,-
Inneholder: melk, valnøtter, hvete, havre

D E S S E R T

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 



3 -  R E T T E R S  A N B E F A L I N G

Æraskinke fra Tynset 
med paprikamajones, syltet løk og krydder-chips 

Inneholder: egg, sennep, hvete

Biff av okse ytrefilet  
kremet peppersaus, bakte poteter, selleripure,  

rødløkskompott og friske grønnsaker
Inneholder: melk, selleri 

Jordbær Cappucino
vaniljeis, jordbærcoulis og myk vaniljekrem 

Inneholder: melk, egg

445,-

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 



#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 

B A R N E M E N Y

Kyllingrullade servert med søtpotetpure, bakte poteter,  
rotgrønnsaker, sitron og salviesaus    165,-
Inneholder: melk

Biff av okse ytrefilet Servert med kremet peppersaus, bakte poteter, 
selleripure, rødløkskompott og friske grønnsaker      195,-
Inneholder: melk, selleri 

Pasta Bolognese     119,-
Inneholder: egg, hvete, selleri

Marinert laks med asparges, bakte poteter,  
fiskesaus med kapers og soltørkede tomater    165,-
Inneholder: fisk, selleri



L O K A L M A T

Lokale råvarer og matkultur er stikkord for spennende 
matopplevelser på Sørlandet.

Strand Hotel Fevik er med i Sørlandets matmanifest som består 
av en rekke bønder, matprodusenter- og reiselivsaktører som 
bruker merkevaren #Spissørlandet for å synliggjøre at vi er 
stolte av å anvende råvarer, produkter og matopplevelser med 
opprinnelse fra Sørlandet.

I tillegg supplerer vi med lokale råvarer og produkter fra andre 
steder og regioner.

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 



Pølsene har vi laget i samarbeid med Ragnvald Zwilgmeyer i 
hans pølsemakeri på Sandøya i Tvedestrand.
Sjekk gjerne ut www.madeonsandoya.no

Alle våre urter og mange av våre grønnsaker får vi fra Katrine 
og Frode på Hesnes Gartneri, ca 7 km fra Strand Hotel Fevik i 
Grimstad kommune. Hesnes Gartneri er en familiebedrift hvor 
grønne fingre har gått i arv i over 70 år. Gartneriet er kjent for å tilby 
det som er litt spesielt. Sjekk gjerne ut www.hesnesgartneri.no

Ostene Rosalita og Rødlin får vi levert fra Tjamsland Gård på 
Birkeland. De produserer ost av melken fra de fire kuene de har på 
gården, og melken ystes umiddelbart etter melking i ysteriet, som 
ligger vegg i vegg med melkerommet.
Sjekk gjerne ut www.tjamsland.no

Tjamsland er en typisk sørlandsgård, 1000 mål stor, med 26 mål 
fulldyrka mark og ligger på Birkeland. Tjamsland produserer ost og 
yoghurt på kumelk fra egne kuer. Melka ystes umiddelbart etter melking.

Vi bruker kun norsk kjøtt fra Nortura. Kylling som hovedrett 
kommer fra Gårdsand i Vestfold. Fisk og skalldyr får vi fra Domstein 
på Flekkerøya utenfor Kristiansand

#spissørlandet   #hesnesgartneri  #tjamslandysteri  #ragnvaldspolsemakeri 

L O K A L M A T



STRAND HOTEL FEVIK  |  4870 FEVIK  |  TELEFON  37 25 00 00  |  EMAIL BOOKING@STRANDHOTELFEVIK.NO  |  WWW.STRANDHOTELFEVIK.NO
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