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Lidenskap til mat
I Aarnesgruppen er vår store lidenskap mat.
Vi elsker å lage den, og servere den!
Vår filosofi har vært den samme siden vi tok over Aarnes Kafeteria i 1973.
Vi lager ekte norsk tradisjonsmat med gode råvarer, god smak og store porsjoner. Selvfølgelig har
vi også a la carte og internasjonale retter, men det vil alltid være det norske kjøkken som ligger
vårt hjerte nærmest.
Alle våre kokker er faglærte, og det er vi stolte av. I tillegg har vi kjøkkenassistenter og lærlinger.
Sammen med våre dyktige kafedamer og ekstrahjelper, vil vi alltid gjøre vårt ytterste for å gi deg
best mulig service og mat. Det være seg om du spiser på en av våre tre kafeteriaer eller om du har
bestilt catering. Og husk; ingen utfordring er for stor, vi klarer det meste! Våre ansatte er fra 15 til
72 år, og mange av de har vært hos oss i 10-30 år. Vi føler at arbeidsstokken er svært fleksibel, og
alltid stiller opp når vi trenger det.
Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen!
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TID FOR SELSKAP?

NORSK TRADISJONSMAT
LETT TILGJENGELIG

Her får du tips og råd som gjør det
enklere å planlegge og gjennomføre et
vellykket selskap. Ønsker du mer hjelp
har vi lang erfaring og kan bistå med
det meste.

Når tiden er inne for selskap feirer vi gjerne
på tradisjonelt vis, og det er ekstra stas å
servere mat med norske smaker. Vi ønsker å
gjøre tradisjonsmat lett tilgjengelig.
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BLI MED INN PÅ KJØKKENET

CATERINGMENY

Bli med inn på kjøkkenet på Aarnes
Kafeteria, Sjøormen Kro og Senterkroa.
Se hvem vi er og hvorfor vi er så glade
i norsk tradisjonsmat.

Bli fristet av vår store cateringmeny full
av mat for enhver anledning. Velg blant
ferdige menyer eller skreddersy din
egen.
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Tid for selskap?
Har du konfirmant i år, eller kanskje du planlegger en sommerfest eller ditt eget brytllup?
Spørsmålene er mange i begynnelsen, og det kan være vanskelig å vite i hvilken
ende man skal starte. For å lykkes med et selskap og å ha kontroll på utgifter,
er god tid og planlegging det aller viktigste.
Vi på Aarnes Kafeteria har mange års erfaring med planlegging og gjennomføring av store og
små selskaper og arrangement – her er noen tips og råd som kan hjelpe deg på veien.
Husk å sette av god tid til planlegging, dette er ekstra viktig
om du har tenkt å leie lokale for
selskapet, særlig i høysesong.
For bryllup starter gjerne planleggingen minst ett år i forveien
og lokaler bookes raskt opp i vårog sommermånedene.

Planleggingsbok/Fremdriftsplan
Start med å lage et dokument eller
en plan der du samler all informasjon. Her bør du svare på noen
viktige spørsmål
• Når skal du ha selskapet?
• Hvor mye skal det koste?
• Skal du leie lokaler eller ha det
hjemme?
• Skal du ha et tema for selskapet og hvordan vil du at festen
skal være?
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•
•
•

•
•
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Skal det være formelle rammer
eller et uformellt selskap?
Skal du leie en cateringleverandør eller lage maten selv?
Hvilken type mat skal serveres,
skal du ha buffet eller tradisjonell servering?
Trenger du serveringshjelp?
Hvordan fordele oppgaver?
Skal du ha underholding?
Hvem rydder opp etter festen?

Når du har fått disse viktige bitene
på plass har du et godt grunnlag for en mer detaljert plan.
Leie av lokale
Vurder lokasjon for selskapet og
kontakt de aktuelle alternativene
for å få løsningsforslag og priser.
Noen lokaler kan leies uten servering av mat og drikke, andre tilbyr
ferdige opplegg der alt er inkludert. Her er det avhengig av hvor
mye du selv ønsker å gjøre. Om
du skal lage maten selv eller om
du f.eks allerede har funnet en
cateringleverandør som du ønsker
å bruke.
Maten
Når du planlegger maten er det
viktig å starte med å se hvor mange
gjester som kommer og hvor stort
budsjett du har.
Tradisjonell servering
For selskaper med opp til 7080 gjester er det mulig å servere
treretters. Husk at om du får maten levert ferdig eller om du ordner dette selv, kan det være en
utfordring å få all maten ut på
bordene mens den enda er varm.
Beregn nok serveringshjelp, eller
bruk en cateringleverandører som
tilbyr serveringspersonale.

på at den er balansert og tilbyr
både kjøtt, fugl, fisk/skalldyr og
vegetarisk.
Når det kommer til planlegging av
hvor mye mat du behøver vil en
erfaren cateringleverandør være
behjelpelig med beregning slik at
det er nok mat til alle gjestene.
Når skal du bestille maten?
Hvor lang tid i forveien du trenger
å bestille maten er avhengig av
cateringleverandøren du bruker,
type mat og antall gjester. For å
være sikker på at du har nok tid,
kontakt din cateringleverandør for
å få informasjon god tid i forveien.
Underholdning
Underholdning og musikkanlegg
er avhengig av type selskap,
størrelse på lokalet og ikke minst
budsjett. Et stort lokale krever et
større anlegg og kan også passe for
live underholdning. Til et mindre
selskap er det kanskje nok med et
lerret og en prosjektor for å mimre
over morsomme bilder. Uansett
størrelse på selskap er det viktig å
tenke over dette og få det på plass
i kjøreplanen. Det bidrar til en
naturlig flyt og et vellykket selskap.

Når du planlegger menyen må du
tenke på å tilby kjøtt, fisk og vegetariske alternativer for de gjester
som ønsker dette. Det kan være
lurt å be gjestene krysse av sine
ønskemål og om de har allergier
når de svarer på invitasjonen.

Taler, sanger og andre innslag er
også en del av underholdningen.
Her er det en god regel å lage en
kjøreplan og gjerne også spørre
gjestene i forkant om det er noen
som vet at de ønsker å bidra. Ved
større selskaper er det uvurderlig å
ha en toastmaster som har kontroll
på alle innslag, og som kan hjelpe
til å presentere talere.

Buffet
Når det kommer opp mot 100
gjester eller kanskje flere, kan det
være både enklere og billigere å
velge buffet. Husk at når du planlegger buffeen bør du være sikker

Gjestene
Hvem skal man invitere? Det er ikke
alltid like enkelt, særlig ikke om man
har begrenset med plass eller ikke
har råd til å invitere alle man ønsker. Gjestene bidrar mye til at en fest
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Fremdriftsplan

Lag en plan eller en pla
nleggingsbok der du samler all vikt
ig informasjon.Du får da god
oversikt og
har alt du trenger på et
sted. Denne
kan du også ta med deg
til selskapet
som eventuelt skal hje
lpe deg med
gjennomføring, eller gi
toastmaster
og andre som skal hjelpe
deg med
gjennomføringen.

blir en suksess, det kan være
like viktig som god planlegging.
Ønsker man f.eks en livlig fest er
det naturlig å invitere gjester som
man vet kan bidra til liv og røre.
Aarnes Kafeteria
Vi på Aarnes Kafeteria har mange
års erfaring med planlegging og
gjennomføring av selskaper og
arrangement. Vi gjør alltid vårt
ytterste for at du skal bli fornøyd,
det er derfor vi har fått et stort
antall trofaste kunder.
Vi har en stor cateringmeny som
vi presenterer lenger bak i magasinet. Her kan du velge mellom ferdig komponerte menyer eller du
kan skreddersy etter eget ønske.
Finner du ikke det du ønsker i våre
menyer, så har vi kokker som liker
en utfordring.
Skal du ha selskap?
Kontakt oss idag så hjelper vi
deg!

35 95 57 33

Norsk tradisjonsmat
lett tilgjengelig
Hvem er vi som jobber på Aarnes Kafeteria, Sjøormen Kro og Senterkroa? Hvorfor liker vi oss
så godt på jobb og hvorfor er vi så opptatt av skikkelig mat? Bli med oss bak på kjøkkenet, kjenn
duften av vår hemmelige krydderblanding og smaken på norske tradisjoner.

På kjøkkenet er det mye som skjer,
og det er tidvis veldig hektisk,
særlig når det er mye cateringbestillinger. Men er det noe som
er viktig for oss er det å ha en
hyggelig atmosfære, det bidrar til
gode opplevelser for alle på Aarnes
Kafeteria. De ansatte liker seg på

jobb og gjestene kommer tilbake.
Lidenskapen til skikkelig mat
Vi i Aarnesgruppen har en lidenskap vi gjerne deler med gjestene. En lidenskap til god mat
laget fra bunnen av, med røtter i
norske tradisjoner. Vi ønsker å vise
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at tradisjonsmat kan være både
nyskapende og spennende. Ikke
minst skal det være enkelt å velge
kvalitet, også i en travel hverdag.
Den gode maten
Utgangspunktet for et godt måltid
er gode råvarer. Vi velger våre

leverandører med omhu for å
tilby kundene riktig kvalitet til
enhver tid. Så langt vi kan bruker
vi lokalmat og lokale/regionale
leverandører. Kjøtt og fisk av beste
kvalitet og krydder som får fram
den gode smaken, er utgangspunktet til en vellaget rett.
De tre spisestedene
Aarnesgruppen består av de tre
spisestedene Aarnes Kafeteria på
Gvarv, Sjøormen Kro i Seljord og
Senterkroa i Bø. I tillegg har vi en
egen cateringavdeling der vi tilbyr
en spennende meny.
Lett tilgjengelig mat
Gjennom en strategisk plassering
av spisestedene, godt med parkeringsplasser, rask servering og
muligheter for take-away, tar vi
opp kampen med hurtigmaten.
Det skal være enkelt å velge

skikkelig mat. Vi ønsker også å
gjøre det enkelt for våre cateringkunder som kan komme innom oss
og bestille cateringmat, bestille på
telefon eller på nett 24 timer i døgnet gjennom et bestillingsformular.
At gjestene er fornøyde er
det aller viktiste
Fornøyde gjester er like viktig som
maten vi serverer. Gjestene skal
kjenne seg velkommen på alle våre
steder i Aarnesgruppen. Vi liker oss
på jobb og liker at gjestene også
har det bra. Målet er at hver gjest
skal forlate oss med en fin totalopplevelse, og med et ønske om å
komme tilbake.
Vinnere av Gulleplet og finalist
til Årets Matgledebedrift 2015
Vi er glade og svært stolte av å ha
blitt belønnet med prisen for Årets
Gulleple for formidling av norsk

Stolte mottakere av Årets gulleple 2015: Gunnar og Lisbeth Ingelstad. Foto: Kjell Aulie
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mat og matkultur, og nominert til
Årets Matgledebedrift i 2015, med
temat “Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha”. Ekstra
vekt ble lagt på evnen til å skape
spesielt stor matglede i det daglige,
noe som er et viktig mål for oss.
Nytenking og videreutvikling
Tradisjonsmat slår an. Det er
nominasjon til prisen “Årets Matgledebedrift” et bevis på. Vi har så
mye god mat med lange tradisjoner
i Norge som ikke må glemmes.
Vi ønsker å øke interessen gjennom å tilby både velkjente retter
og retter der vi kombinerer norske
smaker på en ny måte. Vi har
satt et mål om å bli enda flinkere
og utfordre oss selv. Mat hos oss
skal være tradisjonsrik, men også
spennende , nyskapende og by på
nye smaksopplevelser.

Sjefskokk, Ole Kristian flankert av en del av den glade arbeidsgjengen på Aarnes Kafeteria. Fra venstre: Janine, Toi, Gunn Anita,
Einar, Kine, Malene og Ragnhild

Aarnes Kafeteria

“Moderbedriften” Aarnes Kafeteria har vært drevet uavbrutt av familien Ingelstad siden
1973. Helt siden oppstarten har filosofien vært enkel; gode råvarer foredlet av kokker som
kan sitt fag, ispedd service som overgår det kunden forventer. Denne suksessoppskriften
har gründerene Gunnar og Lisbeth Ingelstad vært tro mot fra dag en. Nå er den overført til
sønnen, Ole Kristian, som har tatt over stafettpinnen.
Glad for yrkesvalget
Da Gunnar og Lisbeth etablerte
Aarnes Kafeteria bodde hele
familien i en leilighet under
kafeterien. Dermed ble den en
naturlig del av barnas liv og
ingen var fremmed for å trå til.
Ole Kristian, som så mange
andre
medarbeidere,
startet
med å skrelle poteter i kjelleren.
Senere avanserte han i gradene
og er i dag leder på kjøkkenet.
Mye takket det gode arbeidsmiljøet falt karrierevalget på
familiebedriften, men det kunne

sett veldig annerledes ut.
- Jeg hadde jo tenkt å bli familiens
første ingeniør, men min interesse
for matlagning har vært der hele
tiden. Siden tidlig alder har vel
kjærligheten for og gleden av å lage
mat banet vei for min karriere, sier
Ole Krisitan og rister litt på hodet
da han lurer på hva han tenkte da
han skulle bli ingeniør.
Istedet ble utdanningsløpet lagt
med kokkeskole, fagbrev og mesterbrev. I dag kan han skilte med en
“ung mannsalder” på kjøkkenet.
Ole Kristian i aksjon på kjøkkenet.
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Lutefisken forberedes for servering.

- Vi trives så godt på jobb
Det aller beste med å jobbe på
Aarnes Kafeteria er ifølge Ole
Kristian totalopplevelsen av en
arbeidsdag. Her møter han hyggelige og engasjerte kollegaer som
deler fiosofien om å lage skikkelig
mat av gode råvarer og ikke minst
fornøyde gjester. Dette virker å
være en gjengs oppfatning, siden
gjennomtrekken av personalet er
minimal.
God stemning og høyt tempo
Tempoet er vanligvis høyt på kjøkkenet og stemningen ditto på topp.
- Vi elsker å ha mye å gjøre. En normal helg har vi vanligvis full kafeteria og opptil 20 cateringbestillinger i tillegg, smiler Ole Kristian.
De mest hektiske helgene er det
full fart på kjøkkenet og da kreves
det erfarne kokker for å få all maten
ut til gjestene tidsnok.
- Slike dager kjører vi full bemanning
med 4-5 kokker og flere kjøkkenmedarbeidere for å håndtere alle
bestillingene. I tillegg har vi servitører i kafeteriaen som varter opp
husets gjester, samt egne sjåfører

som kjører ut cateringbestillinger i
hele Telemark.
Gjester som trives
Det er sjelden stille på Aarnes
Kafeteria, så de ansatte har lite
tid til å tvinne tommeltotter. Har
de en stille stund tar de mer enn
gjerne en prat med stedets gjester.
Kafeteriaen har mange stamgjester
og spesielt ett bord utmerker seg.
Det er en egen gjeng som i aller
høyeste grad kan kalles trofaste
gjester. De besøker kafeteriaen
stort sett hver dag året gjennom.

Sagnomsuste kjøttkaker
På spørsmålet om hvilken rett som
er mest populær, kommer svartet
raskt.
- Det er uten tvil Aarnes sine
hjemmelagde kjøttkaker. Disse er
viden kjent utenfor Gvarv. Vi har til
og med foreldre som har gitt opp
å kopiere disse til sine barn, men
kjøper de av oss isteden, humrer
kokken.
På menyen forøvrig finner vi
mange av de tradisjonelle norske
rettene som flesk med duppe, fisk,
komper og salt kjøtt, og mye mer.
Vi ønsker alle velkommen til
Aarnes Kafeteria for et godt
måltid og en hyggelig
opplevelse.

Kine, Ragnhild og Malene lager
god stemning på kjøkkenet.
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Cicilie, Romy, Anbes, Sondre, Linn Marie og Alf.

Sjøormen Kro
Helt siden 1996 har Sjøormen Kro i Seljord servert god hjemmelaget mat. Her tar man ingen
snarveier - kokker med stolthet til faget, fokus på tradisjonsmat og bruk av gode råvarer er
suksessoppskriften for Sjøormen Kro.
Deler sin kunnskap
Alf har vært kokk på Sjøormen Kro
siden 2005, og brenner virkelig
for faget. Han er meget flink til å
dele sin kunnskap med andre, og gir
gjerne ungdommer som er interessert
i kokkefaget en sjanse.
Anbes fra Eritrea er en av mange
som begynte som ekstrahjelp på
kjøkkenet og som siden utdannet
seg til kokk med god støtte fra Alf.
Også sønnen Sondre har fått opp
øynene for faget etter å ha hjulpet
til på kjøkkenet flere sommere. Han
tar nå fagbrev som kokk og har sin
lærlingtid på Sjøormen Kro.

Tradisjoner som slår an
Akkurat som på Aarnes Kafeteria
og Senterkroa, så serverer man på
Sjøormen Kro vellaget mat lagd på
gode råvarer.
- De mest populære rettene er de
tradisjonsrike rettene som vi har
servert gjennom mange år, sier Alf. Vi
ser også at mange stamgjester fra de
andre to spisestedene gjerne tar en tur
innom her for å få litt nye omgivelser,
men de spiser gjerne det samme.

Alf i full sving på kjøkkenet.
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Populært spisested
Sjøormen Kro ligger fint plassert
ved E 134 i Seljord, midt i Sjøormens rike. De koselige lokalene
har plass til ca. 150 gjester. Det
er også sitteplasser ute for ca. 50
gjester. Disse brukes flittig, særlig
i sommerhalvåret. I lokalet er det
en egen versjon av den myteomspunne Sjøormen. Originalen er
til tider er å se i vannet rett ved.
Kroa har enkel adkomst fra hovedveien og det er godt med parkeringsplasser, både for personbiler
og større kjøretøy. Fra sommeren
2016 tilbyr man også ladeplasser
for el-bil.
Det er en jevn strøm av gjester
på kroa, og til tider meget hektisk.
Totalt jobber ca. 20-25 personer på
Sjøormen Kro.
- I tillegg til et stort antall reisende
gjester har vi mange stamgjester fra
nærområdet som samles for å spise
og slå av en prat. De kommer gjerne
på faste dager hver uke for å spise våre
populære tradisjonsretter, forteller Alf.

Sondre som er en reislig kar, viser passende kjøkkenutstyr

Gledesspreder fra Tyskland
Romy fra Tyskland er en gledesspreder og liker seg godt på jobb.
Hun og mannen Stefan ønsket å
flytte til Norge. De søkte jobb og
fikk sjansen til å prøvejobbe på
Aarnes Kafeteria. Det var en god
match, og siden 2009 har paret
jobbet på Sjøormen Kro.
En fin gjeng
I dag er bl.a. Linn Marie, Cecilie og
Romy på jobb. Det er tydelig at de
trives godt sammen, og latteren
sitter løst. Alle tre tar godt vare på
gjestene i kafèen. Cecilie og Romy
hjelper også til på kjøkkenet.

Sjøormen Kro ønsker nye og gamle
gjester velkommen til en hyggelig
opplevelse.

Linn Marie, Cecilie og Romy trives godt sammen
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Svein Arne, Janine, Anette og Hege på kjøkkenet.

Senterkroa
Helt siden Bøsenteret sto ferdig i 1997 har Senterkroa servert spennende mat
og blitt en møteplass blant mange i bygda og omegn.
Her kan du ta en matbit eller slå av en prat over en kopp kaffe med kjentfolk.

Husker første lønn
Kokken på Senterkroa er Svein
Arne. Han begynte som potetskreller i ung alder på Aarnes
Kafeteria.
- Jeg husker første lønnen på 318
kroner. Det var en stor dag da
Gunnar Ingelstad kom kjørende
i sin røde Volvo for å dele ut
lønnsposen,
mimrer
kokken.
Svein Arne jobbet seg gradvis opp.
Først til skrubben, så til oppvasken
og videre til å pynte tallerkener.
Deretter var det på tide å lære
seg kokkeyrket for alvor, men da
mente Gunnar det var hensikts-

Svein Arne - kokk på Senterkroa.
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messig at han søkte lærlingplass
utenfor Aarnesgruppen for å få
nye erfaringer og impulser. Hans
nye arbeidssted ble på Bolkesjø. Der ble han i 11 år før han fikk
en telefon fra Gunnar Ingelstad
som lurte på om han ville komme
tilbake til Aarnesgruppen.
Fra Sjøormen til Senterkroa
Svein Arne har vært innom både
Sjøormen Kro og Aarnes Kafeteria før han havnet på Senterkroa der han nå tilbrakt 12 år.
Det er helt klart noe spesielt
med Aarnesgruppen når så
mange tilbringer nesten hele
sin yrkesaktive karriere hos en
arbeidsgiver.
- Det jeg liker best ved å jobbe her er
at vi lager mat fra bunnen av og at
man legger sjelen sin i maten.
Mye av menyen er den samme i
dag som den var den dagen han
begynte. Han ser at de samme rettene er like populære nå som den
gang.
- Hver fredag kommer mange
for å spise flesk og duppe for
eksempel, sier Svein Arne.
- Det sosiale miljøet på Senterkroa
er også viktig for gjestene, spesielt
stamgjestene. Man møtes, spiser
og slår av en prat. Mange kommer
faste dager og jeg vet hva de kommer til å bestille.
Ofte har Svein Arne allerede begynt
å tilberede maten før gjesten har
kommet til kassen.

Komper lagas med varsom hånd

tilberede maten. Det er store
mengder som knas og eltes med
varsom hånd.
Mange gjester hver dag
Det er ofte travelt på Senterkroa.
En vanlig dag har man i snitt 200300 gjester. Da er det viktig med
erfaring hos personalet, både på
kjøkkenet og i kassen.
I dag møtes gjestene av Janine
som hilser alle hjertelig velkommen
til en hyggelig opplevelse på
Senterkroa.

Onsdag er kompedag
I dag er det onsdag og komper står på menyen. Vi får bli med
inn på kjøkkenet og se Svein Arne

Med blide Janine bak kassa får du
dobbel dose søtt når du bestiller søtt til
kaffen.
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Dåp, konfirmasjon, bryllup, firmafest, fest i nabolaget eller tapaskveld?
Hos oss får du gode råd og god mat. Vi gjør alltid vårt ytterste for at du skal bli fornøyd,
det er derfor vi har fått et stort antall trofaste kunder.

MATEN

		

Vi har en stor cateringmeny der
du kan bestille ferdig komponerte menyer eller skreddersy etter eget ønske. Finner du ikke det
du ønsker i våre menyer, så har
vi kokker som liker utfordringer,
ikke nøl bare spør.

HENTE ELLER

		
BESTILL LEVERING
Hent maten selv på Aarnes Kafeteria, eller bestill levering. Vi har
våre egne sjåfører som kjører ut
maten til deg til avtalt tid.
For mer informasjon og priser
se side 27.

BESTILLING

		

Du kan bestille på telefon, stikke
innom eller gjennom vårt online
bestillingsskjema. Bestiller du på
nett kontakter vi deg alltid for å
sjekke at alt er i orden før bestillingen godkjennes.

ALLERGIER
Vi merker maten med allergener
for deg som har allergier. Spør
oss om du er usikker på noe
rundt allergi og mat. Vi tilbyr
mange allergitilpassede alternativer, og har også mullighet for å
tilpasse flere av våre menyer.
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HJELP MED
GJENNOMFØRING

		

Trenger du tips og råd har vi lang
erfaring av planlegging og gjennomføring av alle type arrangement. Vi kan hjelpe deg med alt
du ønsker.

		
TILLEGGS		

TJENESTER

Hos oss kan du leie komplette
serviser til middag og kaffebord.
Du kan også leie glass og kjøpe
duker og servietter. Trenger du
hjelp med servering har vi flinke
kokker og serveringspersonell
som tar jobben. For mer informasjon kontakt oss.

PRISLISTE

Cateringmeny
Selskapsmeny

2017

Koldtbord
Koldtbord 1
Karbonade m/løk (3,6,9,7)

			

Røkt svinekam m/waldorfsalat (3,6,7,8)
Roastbiff m/remulade (6,9,7,3)
Røkt laks m/ eggerøre (4,3,7)
Potetsalat (3,6,7,9,10)

189.-

Koldtbord 2
Karbonade m/løk (3,6,9,7)
Roastbiff m/remulade (6,9,7,3)
Assortert spekemat m/eggerøre (3,7)
Marinert kyllingfilet m/waldorfsalat (6,9,7,3,8)
Grillet laks m/pepperrotkrem (4,6,9,7,3)
Røkt laks m/eggerøre (4,3,7)
Potetsalat (3,6,7,9,10)		
Eggeseng (2,3,7)

218.-

Koldtbord 3
Cabaret m/håndpillede reker (2,3)
Karbonade m/løk (3,6,9,7)
Marinert kyllingfilet m/waldorfsalat (6,9,7,3,8)
Assortert spekemat m/eggerøre (3,7)
Roastbiff m/remulade (6,9,7,3)

Tips!
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Finner d
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Røkt svinekam m/waldorfsalat (3,6,7,8)
Kokt ørret (4)
Tortilla lefse m/røkt laks og snøfrisk (1-Hvete,4,7)
Varmrøkt pepperørret (4)
Potetsalat (3,6,7,9,10)
Eggeseng (2,3,7)

288.-

Tips!
Husk å bestill brød

og
smør. Det inngår
ikke
i prisen om det ik
ke er
spesifisert i menye
n.

Luksus koldtbord med dessert

Bygdebord

Min 10 personer

Et tradisjonsrikt bygdebord med eller uten
rømmegrøt.

Luksus koldtbord med en god blanding av fisk,
skalldyr og kjøtt med karamellpudding som finale.
Cabaret m/håndpillede reker (2,3)			

Spekeskinke, seranoskinke

Varmrøkt pepperørret (4)

Fenalår

Røkt laks m/eggerøre (4,3,7)			

Mårpølse, salami

Grillet laks m/pepperrotkrem (4,6,9,7,3)

Roastbiff

Marinert scampi (2,9)				

Eggerøre

Helstekt indrefilet m/ristet champignon og løk (6,9,7)

Rømme, remulade

Roastbiff m/remulade (6,9,7,3)			

Potetsalat

Assortert spekemat m/eggerøre (3,7) 		

Mors flatbrød

Røkt svinekam m/waldorfsalat (3,6,7,8) 		

Brød og smør

Marinert kyllingfilet m/waldorfsalat (6,9,7,3,8)
Karbonade m/løk (3,6,9,7) 			

Uten rømmegrøt		

Potetsalat (3,6,7,9,10)

Med rømmegrøt		

Karamellpudding (7)				

338.17

189.198.-

Småretter / Tapas

Lunsjtallerken

En nydelig miks av små tapasretter.

Tallerken er ferdig opplagt kuvert
- ypperlig til møter og kurs.

Helstekt indrefilet , ristet champignon og løk (6,9,7)

Roastbiff m/remulade (6,9,7,3)

Spekeskinke m/melon

Marinert kyllingfilet m/waldorfsalat (6,9,7,3,8)

Min 10 personer

Hamburgerrygg m/ananas

Røkt laks m/eggerøre (4,3,7)

		

Marinert kyllingfilet (6,9,7)

Eggeseng (2,3,7)

Asparges m/seranoskinke og parmesan (7)

Potetsalat (3,6,7,9,10)

Tortillalefse m/røkt laks og snøfrisk (1-Hvete,4,7)

Brød og smør (1-Hvete,rug,bygg,7)

Norske grove kjøttboller m/tomatsaus (6,7,9)

					

Kamskjell og marinert ørretkuber (2,9)
Varmrøkt pepperørret (4)
Marinert scampi (2,9)
Fetaost og oliven
Gresk salat (7)
Aioli potetsalat (3,6,7)
Norsk potetsalat (3,6,7,9,10)
Tomatsalat m/mozzarella (7)
Urtekrydrede amadine poteter

349.18

145.-

Komponer ditt eget koldtbord

Kjøtt

Fjærkre

Elgkarbonader (3,6,7,9)				

29,-

Kalkunbryst

34,-

Karbonader m/løk (3,6,7,9)			

23,-

Kyllinglår (6,9)			

36,-

Norske grove kjøttboller m/tomatsaus (6,7,9)

28,-

Marinert kyllingfilet (6,9,7)		

36,-

Assortert spekemat 				

36,-

Seranoskinke m/ruccola 			

49,-

Asparges m/seranoskinke og parmasan (7)

49,-

Wraps m/spekeskinke og eggerøre (1-Hvete,3,7)

30,-

Helstekt indrefilet av okse m/sopp- & løk (6,9,7)

68,-

Roastbiff (6,9,7)					

29,-

Røkt svinekam 				

23,-

Svinestek 					

23,-

Kokt skinke					

27,-

Cabaret m/kjøtt 				

39,-

Wraps m/kylling og bacon (1-Hvete,6,9,7)

30,-

Vegetarisk
Urtekrydrede amadinepoteter 		

25,-

Eggeseng (2,3,7) 				

20,-

Gresk salat (7)				

25,-

Tomatsalat m/mozzarella (7) 		

25,-

Frisk salat m/dressing		

24,-

Waldorfsalat (3,6,7,8-valnøtt)			

19,-

Potetsalat (3,6,7,9,10) 				

23,-

Aioli potetsalat (3,6,7)

Eggerøre 				

Fisk & Skalldyr
Cabaret m/reker (2,3)

43,-

Røkt laks (4) 					

36,-

Kokt ørret (min 10 pers) (4)			

39,-

Grillet laks (4,6,9,7)				

39,-

Varmrøkt pepperørret (4)			

39,-

Marinert scampi (2,9) 				

24,-

Tortillalefse m/røkt laks (1-Hvete,4,7)		

39,-

Kamskjell og marinert ørretkuber (2,4,9)

29,-

Reker (2)					

12,-

2 typer sild					

19,-

Dessert

			 23,23,-

Tilbehør
Italiensk salat (3)

25,-

Remulade (3)				

16,-

Pepperrotkrem (3,7)			

16,-

Ostefat med 3 typer ost, druer og kjeks (min. 10 pers.) 49,Flatbrød (1-Hvete,rug,havre)			
Assortert brød nystekt (1-Hvete,rug,bygg)
Kuvertsmør (7)			
Focaccia (min 10 pers) (1-Hvete)			

Se vår dessertliste på side 23.
19

8,12,3,20,-

Glutenfritt!
Glutenfritt brød ka

n

bestilles til smørbr

snitter, rundstykke

r og
bagetter. Vi har og
så
glutenfritt flatbrø
d.

Påsmurt
Snitter Meny 1

ød,

Hele smørbrød

kr. 26,- pr.snitt

Gulost og paprika (1,6,7)				

Karbonade m/løk (1,3,6,7,9)			

59,-

Roastbiff m/remulade (1,6,7,9,3)			

Kald omelett m/ bacon (1,3,7)			

59,-

Håndpillede reker m/majones (1,2,3,6,7)

Reker m/majones (1,2,3,6,7)			

59,-

Karbonade m/løk og syltet agurk (1,3,6,9,7)

Røkt laks m/eggerøre (1,3,4,6,7)			

59,-

Svinestek m/sviske (1,6,7,9) 			

Roastbiff m/remulade (1,3,6,7,9)			

57,-

Svinestek (1,6,7,9)				

55,-

Snitter Meny 2

kr. 28,- pr.snitt

Rundstykker

Svinestek m/sviske (1,6,7,9) 			
Roastbiff m/remulade (1,3,6,7,9) 		
Spekemat m/eggerøre (1,3,6,7)			
Håndpillede reker m/majones (1,2,3,6,7)
Røkt laks m/eggerøre (1,3,4,6,7)			

Øvrige snitter

Gul ost (1,6,7)				

27,-

Brunost (1,6,7)					

27,-

Skinke (1,7)					

27,-

Salami og eggerøre (1,3,6,7) 			

27,-

Egg og tomat (1,3,7)				

33,-

Roastbiff og remulade (1,3,6,7,9)		

33,-

Camembert (1,6,7)				

37,-

Reker og majones (1,2,3,6,7)			

39,-

½ kald karbonade (1,3,6,7,9)			

35,-

Kokt skinke m/asparges (1,7)			

28,-

Egg og tomat (1,3,7) 				

28,-

Camembert (1,7)				

28,-

Skinke og italiensk salat (1,3,6,7)			

30,-

Bagetter / Ciabatta

Marinert kyllingfilet (1,6,7,9)			

30,-

Ost og skinke (grov) (1,6,7)			

48,-

Kald omelett m/bacon (1,3,7)			

30,-

Roastbiff og remulade (grov) (1,3,6,7,9)		

52,-

Reker og majones (fin) (1,2,3,6,7)			

55,-

Kyllingbryst og waldorf (fin) (1,6,7,9,8,3)		

55,-
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Kaker
Kaker
Bløtkake (1-Hvete,3,7)

420,-

Marsipankake (1-Hvete,3,7)

460,-

Ostekake (1-Hvete,6,7,bixit,kornmo)

495,-

Firkløverkake (1-Hvete,3,6,7,8-Hasselnøtt)

420,-

Mandelkake (3,6,7,8)			

385,-

Sjokoladekake (1-Hvete,3,6,7)		

420,-

Verdens beste (1-Hvete,3,6,7,8-mandel)

350,-

Peanøttkake (1-Hvete,3,6,7,5,8-peanøtt)

460,-

Allergener
1. Glutenholdig kornsorter: eks. hvete, rug, bygg,
havre, spelt, korasanhvete og lignende, og
produkter framstilt av glutenholdige korn.

8. Nøttesorter: eks mandel, hasselnøtt, valnøtt,
cashewnøtt, pekannøtt, paranøtt, pistasjenøtt,
macadamianøtt/australianøtt,
og produkter framstilt av nøtter.

2. Skalldyr og produkter framstilt av skalldyr

9. Selleri og produkter framstilt av selleri

3. Egg og produkter framstilt av egg

10. Sennep og produkter framstilt av sennep

4. Fisk og produkter framstilt av fisk

11. Sesamfrø og produkter framstilt av sesamfrø

5. Peanøtter og produkter framstilt av peanøtter

12. Svoveldioksid og sulfitt i konsentrasjoner på
mer enn 10 mg/kg eller 10 mg/l, uttrykt som SO2

6. Soya og produkter framstilt av soya
7. Melk og produkter framstilt av melk
(herunder laktose)

13. Lupin og produkter framstilt av lupin
14. Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr

NB! Der vi ikke har angitt korntypen i forbindelse med merking av allergen nr 1, ber vi deg ta kontakt pr telefon, da vi har gode muligheter for individuelle
tilpassinget, samt for å sikre at din allergi blir behandlet på best mulig måte.
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Middagsmeny - Catering
Forretter
Rekecocktail m/toast og Thousand Island dressing (2,3,6,7,9)					

57.-

Gravet laks m/finkuttet potetsalat og sennepsaus (3,4,6,7,9,10)					

67.-

Røkelaks m/eggerøre og melbatoast (1-Hvete,3,4,7)						

67.-

Ørret i aspik m/pepperrotsaus og toast (1-Hvete,3,4,7)						

67.-

Marinerte laksekuber på seng av ruccola m/toast (1-Hvete,4,9)					

67.-

Marinert scampi med juliennegrønnsaker (2,6,9)							

69.-

Spekeskinkerose på honningmelon m/rømme, eggerøre og flatbrød (1-Hvete,rug,havre,3,6,7)

69.-

Seranoskinke m/frisk asparges, parmesan og ruccula (7)					

69.-

Kremet skogsoppsuppe (6,79,)									

49.-

Aspargessuppe (6,7,9)										

47.-

Blomkålsuppe (6,7,9)										

47.-

Grønnsakssuppe m/juliennegrønnsaker (9)						

47.-

Middag
Kalkunfilet m/grønnsaker, waldorfsalat, fløtesaus og kokte poteter (1-Hvete,3,6,7,8-valnøtt)

198.-

Lammestek m/friske grønnsaker og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)				

198.-

Urtemarinert svinenakke m/rotgrønnsaker og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)			

159.-

Svinestek m/surkål, grønnsaker og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)					

178.-

Røkt svinekam m/surkål, grønnsaker og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)				

169.-

Helstekt svinekam fylt med epler og svisker, m/surkål, grønnsaker og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)

188.-

Helstekt svinefilet m/grønnsaker, champignonsaus og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)		

208,-

Kalvestek m/grønnsaker, og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)					

195.-

Oksestek m/grønnsaker og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)						

185.-

Helstekt ytrefilet av okse m/grønnsaker soppblanding, rødvinsausog kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)

268.-

Helstekt indrefilet av okse m/grønnsaker, sopp, rødvinssaus og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)

298.-

Reinsdyrstek m/grønnsaker, tyttebær og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)

245.-

Helstekt hjortefilet m/tilbehør og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)		

(sesongvariasjoner i pris)

Tradisjonsretter
Salt kjøtt m/kålrotstappe, raspeballer, ertesuppe og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9)				

192.-

Karbonader m/løk, grønnsaker eller kålstuing, brun saus og kokte poteter (1-Hvete,3,6,7,9) 		

178.-

Elgkarbonader m/sopp og løk, viltsaus, grønnsaker, kokte poteter og tyttebær (1-Hvete,3,6,7,9)		

192.-

Bankekjøtt m/grønnsaker eller kålstuing og kokte poteter (1-Hvete)					

187.-

Stekt flesk m/duppe, kålrotstappe og kokte poteter (1-Hvete,6,7,9) 					

185.-

Bacalao m/brød (1-Hvete, 4,6,7)										

129.-

Betasuppe m/brød (1-Hvete,6,7,smør)									

85,-

Fiskesuppe m/brød (1-Hvete,4,9)									

85.-

Risgrøt pris pr. liter (beregnet 0,5 liter pr. pers) (7,6)					

90.-

Rømmegrøt pr. liter (beregnet 0,5 liter pr. pers) (7,6)					

110.-

22

Anrett den rykende varme maten på
serveringsfat og ønsk gjestene
velkommen til bords

Øvrige middagsretter

Bifflapskaus m/ mors flatbrød (0,8 liter pr. person) (6,7,9)						

112.-

Bifflapskaus m/ mors flatbrød (pr. liter) (6,7,9)						

140.-

Huserts gryte m/ris, salat, baguette (1-Hvete,3,6,7,9)							

165.-

Biffstroganoff m/potetstappe, salat, baguette (1-Hvete,3,6,7,9)						

178.-

Viltgryte m/poteter, salat, baguette (1-Hvete,3,6,7,9)							

188.-

Alle middagsrettene er beregnet servert to ganger.

Desserter
Riskrem m/rød saus (7)								

57.-

Karamellpudding m/krem og karamellsaus (7)					

57.-

Sjokoladepudding m/vaniljesaus (7)								

57.-

Tilslørte bondepiker (1-Hvete,rug,havre,6,7)								

59.-

Fruktsalat m/pisket krem eller is (7)						

59.-

Pannacotta m/tilbehør (7)								

65.-

Dronning Maud fromasj tilsmakt med sherry, jordbærsyltetøy og reven sjokolade (7)		

65.-

Varme bjørnebær m/vaniljeis (7)								

66.Med forbehold om trykkfeil.

VALG AV POTETER

VALG AV GRØNNSAKER

Middagsretter serveres med kokte poteter. Ønskes
andre typer poteter kan det fås mot et tillegg i pris.

Middagsretter serveres med inntil tre typer
grønnsaker.

Fløtegratinerte poteter (6,7)
Små stekte selskapspoteter
Bakt potet m/kryddersmør (6,7,9)

Det kan velges mellom blomkål, brokkoli,
rosenkål, babygulrøtter, aspargesbønner.

22.19.19.-
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Selskapslokalet
På Aarnes Kafeteria har vi et eget selskapslokale med plass til 60-70 gjester, med egen bar og
uteplass. Lokalet har prosjektor og lerret om det er behov for å ha presentasjoner eller vise filmer og
bilder. Vi har også høytaler og mikrofon om det er ønskelig.
Det er mange fordeler med å leie lokalet på Aarnes Kafeteria som ikke alle gjester vet om. Her får
man være for seg selv, samtidig som man har full pakke med mat og servering – og egen bar som
ikke trenger å deles med andre gjester. Det finnes også en egen uteplass som er perfekt på
sommeren hvor man kan mingle og nyte det fine været og utsikten over Sauherads frukthager.
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Middagsmeny - Selskap
HVA INNGÅR

MATEN

		
I PRISEN?

		

Ved bestilling fra selskapsmenyen inngår lokalleie,
servering, oppdekking med duk, servietter og lys
tilpasset selskapet.
Blomster til bordet kommer i tillegg med kr. 50,pr. person, eller du kan fikse dette selv.

Vi har en egen selskapsmeny for selskapslokalet med forretter, supper, middagsretter
og desserter. Har du egne ønsker så ta kontakt
oss for en prat. Vi har kokker som liker
utfordringer.

Forretter

Rekecocktail m/toast og Thousand Island dressing (2,3,6,7,9)							

78.-

Røkelaks m/eggerøre og melbatoast (1-Hvete,3,4,7)		

85.-

Ørret i aspik m/pepperrotsaus og toast (1-Hvete,3,4,7)

85.-

Gravet laks m/finkuttet potetsalat og sennepsaus (3,4,6,7,9,10)

85.-

Marinerte laksekuber servert på seng av ruccola m/toast (1-Hvete,4,9)

85.-

Marinert scampi med juliennegrønnsaker (2,6,9)

88.-

Spekeskinkerose på honningmelon m/rømme, eggerøre og flatbrød (1-Hvete,rug,havre,3,6,7)

88.-

Seranoskinke m/frisk asparges, parmesan og ruccola (7)

88.-

Røkelaksrullet asparges m/snøfrisk og melbatoast (3,4,7)

88.-

Skalldyrsalat i karridressing servert i en halv avokado m/toast (2,3,7)

93.-

Supper
Aspargessuppe (6,7,9)

69.-

Blomkålsuppe (6,7,9)

69.-

Kremet skogsoppsuppe (6,7,9)

75.-

Grønnsakssuppe m/juliennegrønnsaker (9)

69.-

Middag (beregnet servert to ganger)
Kalkunfilet m/ grønnsaker, waldorfsalat og fløtesaus (1-Hvete,3,6,7,8-valnøtt)

273.-

Lammestek m/ grønnsaker (1-Hvete,6,7,9)

273.-

Svinestek m/surkål og grønnsaker (1-Hvete,6,7,9)

266.-

Røkt svinekam m/surkål og grønnsaker (1-Hvete,6,7,9)		

276.-

Helstekt svinekam fylt med epler og svisker, m/surkål og grønnsaker (1-Hvete,6,7,9)

276.-

Helstekt svinefilet m/grønnsaker og champignonsaus (1-Hvete,6,7,9)

305.-

Oksestek m/grønnsaker (1-Hvete,6,7,9)

276.-

Kalvestek m/grønnsaker (1-Hvete,6,7,9)		

298.-

Helstekt indrefilet av okse m/grønnsaker, sopp og rødvinssaus (1-Hvete,6,7,9)		

369.-

Reinsdyrstek krydret med enebær m/grønnsaker og tyttebær (1-Hvete,6,7,9)

319.-
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Øvrige middagsretter

Bifflapskaus m/flatbrød (1-Hvete,rug,havre,6,7,9)			

232.-

Huserts gryte m/ris, salat, bagett (1-Hvete,3,6,7,9)

245.-

Biff stroganoff m/potetstappe, salat, bagett (1-Hvete,3,6,7,9)

265.-

Viltgryte m/poteter, salat, bagett (1-Hvete,3,6,7,9)

285.-

Diverse buffeer

Spekematbord m/rømmegrøt 		

349.-

Rikholdig koldtbord m/varm mat og desserter 		

425.-

Rikholdig koldtbord u/varmmat og desserter 		

349.-

Oppsett av kakebord med egne kaker, kaffe/te inkludert

48.-

Desserter

Riskrem m/rød saus (7)

65.-

Karamellpudding m/krem og karamellsaus (7)

70.-

Sjokoladepudding m/viniljesaus (7)

70.-

Tilslørte bondepiker (1-Hvete,rug,havre,6,7)

77.-

Fruktsalat m/pisket krem eller is (7)

77.-

Pannacotta m/tilbehør (7)

84.-

Dronning Maud fromasj tilsmakt med sherry, Jordbærsyltetøy og reven sjokolade (7)

84.-

Varme bjørnebær m/vaniljeis (7)

84.Med forbehold om trykkfeil.

Valg av poteter

Valg av grønnsaker

Middagsretter serveres med kokte poteter. Ønskes
andre typer poteter kan det fås mot et tillegg i pris.

Middagsretter serveres med inntil
3 typer grønnsaker.

Fløtegratinerte poteter (6,7)
Små stekte selskapspoteter
Bakt potet m/kryddersmør (6,7,9)
Hasselbakt potet

Det kan velges mellom blomkål, brokkoli,
rosenkål, babygulrøtter, aspargesbønner.

22,22,22,27,26

Tips, råd og tilleggstjenester
PRISER TILLEGGSPRODUKTER

OPPBEVARING AV MATEN

Duker og servietter
Duker selges i hele ruller på 25 m.
kr. 500,- pr.rull
Hvit duk
fra kr. 600,- pr.rull
Farget duk
Vi kan skaffe mange ulike farger/typer
fra Duni.

Når du bestiller mat fra oss i Aarnesgruppen
As ønsker vi å tilrettelegge så godt vi kan slik
at du får mest mulig glede av maten du har
bestilt. Her kommer derfor noen praktiske råd
og tips om oppbevaring av kald og varm mat.
Oppbevaring av koldtbord
Prøv å ikke la maten stå mer enn 2 timer uten
kjøling. Jo fortere kaldt, desto lengre holdbarhet.

Servietter
Servietter selges i pakker på 50 stk.
priser er pr. stk.
40 x 40 m/farge u/mønster fra kr. 5.40 x 40 m/farge og mønster fra kr. 6.48 x 48 alle typer fra kr. 7.-

Dersom pyntefolien har blitt presset ned
under pakking, kan den rettes opp.

Leie av servise og glass
Komplette serviser uten glass, pris pr. person.
Servise til forrett, middag og dessert 30.Servise til kaffebord 15.Leie av glass 5,- pr. stk.

Varming av karbonader og kyllinglår:
165oC i ca. 15–17 min.
Kyllingfilet: anbefales å nytes kald.
Oppbevaring av varm mat
Termokassene holder varmen i minst 2,5 time.
Ikke løft på lokket for å kikke. Etter servering
må maten tas ut og avkjøles.

Serveringspersonel
Trenger du bistand til å gjennomføre
servingen på en god måte kan vi være
behjelpelig med servitør/kokk.
Bør bestilles i god tid før arrangementet.
Frakt
Gvarv
Bø					
Nome 					
Notodden 				
Valebø 				
Melum		
			
Skien, Porsgrunn			
Langesund, Stathelle			
Bamble, Brevik 			

Retur av emballasje
Vennligst ta med mottatt kvittering/faktura,
så kan vi raskt utbetale depositumet.
200.200.200.250.250.250.300.300,300.-

Emballasjen som koldtbord etc. kommer i,
kan flatpakkes for enklere levering.
BS! Lokkene på aluminiumsbakkene har
skarpe kanter, pass fingrene.

Betingelser

Våre priser er inkludert 15% mva.
Alle priser er oppgitt per person/kuvert.
Emballasje og evt. frakt kommer i tillegg.

På søndag og helligdag er det dobbel frakt.
Gjelder også ved bestillinger under 1000.-.
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