
ET TYDELIG FOKUS

VÅR VISJON

Enten du spiser alene, med familien, med venner eller 
forretningsforbindelser er du garantert en opplevelse 
som skal imponere, og gi skikkelig valuta for pengene. 
Kjør på med en saftig burger sammen med dine venner, 
eller del et miksebrett med dine kolleger og gjør 
sammenkomsten uforglemmelig. Har din mor bursdag? 
Ta med henne til oss, og få 15% rabatt på all maten du 
bestiller! Dette gjelder så klart også for fedre, søsken, 
venner, kolleger og besteforeldre også. Alle bursdager 
skal feires, og hos oss vet vi hvordan vi skal feire 
skikkelig.

Velkommen til 26 North Restaurant & Social Club, dette 
blir en kveld du ikke kommer til å glemme.

Uansett en opplevelse som du sent vil glemme! Til den 
som er tørst tilbyr vi noe for enhver smak, enten det 
er en tørr hvitvin, en robust rødvin, en hoppy I.P.A. 
eller vår bartenders nyeste cocktailkreasjon. Både vårt 
utvalg og våre priser er satt sammen for å få deg til å 
smile.

Våre servitører er avslappede, vennlige og 
kunnskapsrike. Hos oss skal alle ha prøvd hver rett 
og bestått en tilhørende kunnskapsprøve. Gjerne test 
kunnskapene deres, de vil elske det!

Maten vår er oppriktig og kompromissløs. Vi bruker kun 
de aller beste råvarene fra de nordiske skogene, fjordene 
og gårdene. Våre råvarer er av høy kvalitet, lokale 
produkter fra regionen og landet som på egenhånd viser 
frem det beste norden kan tilby.

“Dagens fangst” er vår greie. Som navnet antyder så lager 
og endrer vi denne retten daglig.

Velkommen til 26 North Restaurant & Social Club. 26 North 
Restaurant & Social Club ble etablert i 2015 etter at to 
svensker, en irsk fyr og noen nordmenn gikk sammen med 
mål om å skape en unik restaurantopplevelse for alle. Vårt 
mål var enkelt; å skape en matopplevelse inspirert 
av matlagingen fra de nordiske landene, av den nordiske 
naturen og den nordiske designen.

Vi ønsket å skape en plass hvor forretningsmiddager, 
romantiske måltider, spesielle begivenheter sammen 
med hverdagsservering kunne skje i en stilig, avslappet 
og vennlig atmosfære. Vi ønsket at maten, de ansatte og 
gjestene skulle være “stjernene i showet”.

VÅR HISTORIE

DET BESTE NORGE HAR Å TILBY





Alle priser er i NOK.

Allergener:   1  Selleri   2  Skalldyr   3  Egg   4  Fisk   5  Hvete   6  Rug   7  Bygg   8  Havre   9  Spelt   10  Lupin   11  Melk   
12  Bløtdyr   13  Sennep   14  Mandler   15  Hasselnøtter   16  Valnøtter   17  Macadamia   18  Cashewnøtt   

19  Pekannøtt   20  Paranøtt   21  Pistasjnøtt   22  Peanøtter   23  Sesam   24  Soya   25  Sulfitt/Svoveldioksid
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HOVEDRETTER

Fra gårdene og skogene  ....................................
Spekeskinke, coppaskinke, viltpølse,  
surdeigsbrød, dijonese
Allergener: 3, 5, 6, 13

Friterte klippfiskboller  ...............................
Tomater fra Hanasand gård, chili aioli, sitron
Allergener: 3, 4

Kallrøkt laks .................................................
Vaffel, Nyr fra Grøndalen, karse
Allergener: 3, 4, 5, 11 

Urtehummus fra Frosta (VEGANSK) ............
Lompe chips, gresk vegansk ost, 
urter fra Ravnsborg
Allergener: 5, 23, 25

Salat fra lokale gårder (VEGANSK) ..............
Vegansk kremost, rødbeter, lønnesirup, 
hasselnøtter
Allergener: 15

Fish & Chips  ...................................................
Remulade, ertepuré
Allergener: 3, 4, 5, 11, 13, 25 

Grillet dåhjort  ..............................................
Sopp, rødbeter, sellerikrem, borretaneløk, 
rødvinsaus
Allergener: 1, 11, 13, 25 

Grillet kveite  ................................................
Grønne erter, blåskjellsaus, estragon, 
spekeskinke, potet 
Allergener: 4, 11, 12, 25

Grillet entrecôte  ...........................................
Rødvinsaus, urte & hvitløksmør, løk, 
pommes frites
Allergener: 1, 11, 25

26 North Burger  ...........................................
170g grillet norsk storfe, cheddar, rødløk, 
briochebrød, chilimajones, pommes frites
Allergener: 3, 5, 11, 25 

Gnocchi (VEGANSK)  ....................................
Sopp, vegansk kremost, karse
Allergener: 5
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Grønnt fat på deling  ....................................
En miks av gnocchi, hummus og lokal salat. 
Allergener: 5, 15, 13, 25

FRA FJORDENE DESSERTER
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Boards from the fjords .................................
En miks av klippfiskboller, fra gårdene og skogene 
og røkt laks vaffel
Allergener: 3, 4, 5, 6, 11, 13 

Mørk sjokoladekake .....................................
Bringebærsorbet, bær
Allergener: 3, 5, 11, 24

Eplepai .........................................................
Vaniljeiskrem, salt karamell, ristet havre
Allergener: 3, 5, 8, 11

Premium iskrem ...........................................
Iskrem, sorbet
Allergener: 3, 11

Norske oster  ................................................
3 typer av norske oster, marmelade, fruktbrød
Allergener: 5, 6, 11
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FORRETTER




