Gildehallens Meny
-

I Gildehallens meny har vår kjøkkensjef satt sammen et utvalg av
retter som vi håper vil kunne passe enhver gane og enhver
anledning.
For at vårt kjøkken skal kunne presentere mat av god kvalitet, har vi valgt å bruke friske, håndplukkede
råvarer og som er gjerne lokalt forankret i vår rike matregion Trøndelag. Slik kan vi gjøre vårt beste for å gi
våre gjester en god matopplevelse!

Håper vår meny vil kunne falle i smak,-vi gleder oss til å skape en mat- og drikkeopplevelse for deg og dine!

Forrett
FORRETT FISK
Røket laks fra Garnvik og ørretrogn
Røket laks på sprø salt vaffel. Serveres med syltet perleløk, luftig Rørosrømme
tilsmakt pepperrot, ørretrogn og marinert småsalat.
(F, G, SV, M)
Salat på varmrøkt laks fra Garnvik
Varmrøkt laks fra Garnvik med vaktelegg fra Bjørdal Gård på Byneset.
Serverer med råmarinert agurk, reddik og wasabiskum og sprø rug.
(F, E, G, M)
Confitert ørret
Ørret med smak av lime, hvitløk, chili og ingefær.
Serveres med fennikel, mango, syltet agurk, dillemulsjon samt puffet hveteperler.
(F, G, E, SO)
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Kamskjell fra Trøndelagskysten
Galette av rå kamskjell, eplesyltet agurk og chips av jordskokk. Serveres med
pepperrotskum, ørretrogn, reddik og ponzutapioka.
(SK, B, M, SO, SV)

Kr. 145,-

Kr. 152,-

Kr. 155,-

Kr. 169,-

FORRETT KJØTT
Andebryst
Andebryst med mango-, avokado- og granateplesalat.
Serveres med chiliemulsjon, hoisinsaus og Ølsprøtt basert på mesk fra
trønderbryggeriet Austmann Bryggeri.
(E, G, SO, (N, P))
Utvalg av spekemat fra Trøndelag
Et utvalg av lokal spekemat med glasert småløk, luftig Rørosrømme og
portvinskokt fiken. Serveres med chiligele, marinert småsalat og puffet hvete.
(M, G)
SUPPER
Jordskokk og chorizo
Kremet jordskokksuppe med chorizo- og urteolje.
Serveres med ristede hasselnøtter og friske urter.
(M, N)
Gildehallens fisk- og skalldyrssuppe
Hvitvinsdampede blåskjell fra Åfjord, laks og torsk i kremet fiskekraft.
Serveres med gulrot, purreløk, sitrusfennikel samt dillolje.
(B, SK, F, M, SV)

Kr. 143,-

Kr 152,-

Kr. 128,-

Kr. 148,-

Hovedrett
FISK
Laksebiff
med blomkålpurè tilsmakt gressløk og persille og karamelliserte småløk.
Serveres med sitruspoteter og sitron- og kjørvelsmør.
(F, M)
Torskerygg
med kremet ertepurè, syltet rødløk og sprøtt bacon.
Serveres med saltbakt småpotet, soyaperler og ingefær- og nøttesmør.
(F, M, SO)
KJØTT
Langtidsbakt høyrygg fra Fosen
Redusert kraft med rustikke stykker av marmorert mørt kjøtt. I godt selskap
med sopp, perleløk og rotgrønnsaker. Serveres med kremet potetpurè
med potet fra Byneset, bringebærgele fra Romstad Gård og sjysaus
(M, SEN, SEL, SO)
Braisert Piwings fra Trøndelag
med smakfull håndtverkspølse, lun kålsalat og karamelliserte småløk.
Serveres med kremet søtpotetpurè, appelsin- og soyaglace samt sjy.
(M, E, SO)

Kr. 345,-

Kr. 355,-

Kr. 335,-

Kr. 355,-

Biff av storfe fra Fosen
Ytrefilet fra Fosen med glasert småløk, pastinakkpurè og frisk vinagrette.
Serveres med Gildehallens Tusenbladpotet av potet fra Høstadsand Gård
og sjysaus.
(M, SO)
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Kalv fra Røros
Ytrefilet av kalv fra Røros og håndtverkspølse fra Røroskjøtt med persillerotpurè,
syltet perleløk og rødbetglace. Serveres med potet fra Høstadsand Gård og sjysaus.
(M, SO)

Kr 389,-

Kr. 415,-

OST

En smak av Trøndelag,- både fra kyst og fjell
Et utvalg av oster i hver sin kategori,- Høvding Sverre fra Orkdal Ysteri,
Grotteost fra Hitra, Fjellblå fra Eggen Gårdsysteri. Serveres syltet aprikos
tilsmakt chili samt bringebærgele fra Romstad Gård samt sprø rug.
(M, G)

Kr. 165,-

Dessert
Creme Bruleè
Klassisk creme brulee med egg fra Brågjerdet Gård. Serveres med
variasjon av frukt og bær og sorbèt basert på råvarer fra gårdens nyttehage.
(E, M)

Kr. 143,-

Dekonstruert Sitronterte
Frisk og kremet sitronfyll med egg fra Brågjerdet Gård, luftig yoghurtskum med yoghurt fra
Høstadsand Gård og mørdeigcruble med sitroncest og fersk vanilje.
Serveres med gylden italiensk marengs og bringebærsylt.
Kr. 145,(E, M, G)
Tjukkmjølkspannacotta
Fløtepudding med Tjukkmjølk fra Røros med kokkens valg av coulis og bær.
Serveres med karamelliserte pistasjnøtter og sprø bakst.
(M, G)
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Brunostiskrem med variasjon av bær og miniberlinebolle
Iskrem basert på Brunostkrem fra Kilnes Gård og egg fra Brågjerdet Gård med
variasjon av bær etter tilgang og sesong. Serveres med salt karamell
og hjemmelaget miniberlinerbolle.
(M, N)
Sjokolademousse på nøttebunn
Saftig nøttebunn med mørk sjokolademousse. Serveres med variasjon av
bringebær,- fersk, coulis og perler.
(N, E, M)

Kr. 147,-

Kr. 148,-

Kr. 152,-

Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å endre på retter ved mangel på råvare fra
leverandør. Dette vil selvsagt bli opplyst om på forhånd.
Allergener er da opplyst om under hver enkelt rett. Om det skulle være noen allergier blant
gjestene som vi burde vite om, ber vi om at vi får beskjed om dette før arrangementsdag slik at vi
kan tilrettelegge for vedkommende på en god måte.
B- Bløtdyr
G- Gluten
L- Lumpier
N- Nøtter
SEL- Selleri
SK- Skalldyr
SO- Soya

E- Egg
F- Fisk
M- Melk
P- Peanøtter
SEN- Sennep
SE- Sesamfrø
SV- Svoveldiokyd og sulfitter

Til våre meny setter vi gjerne til tilpasset håndverksvin som komplementerer måltidet. Vi
har også spennende utvalg av ulike typer håndverksøl fra både Austmann Bryggeri fra
Trondheim og Hogna Brygg fra Kotsøy som utfyller smaker i måltidet. Øvrig drikke er
selvfølgelig også tilgjengelig.
Vi tar kun ett arrangement om gangen om ikke annet er avtalt, slik at våre lokaler står til
disposisjon for dere denne dagen/ kvelden. Ved privatarrangement beregner vi en grunnleie på kr
2.200 kr. Da er både kokk og serveringspersonell inkludert samt standard pynting av lokalene
(hvite duker, enkel blomsterdekor etter sesong og nøytrale servietter og lys) og benyttelse av alle
våre lokaler om ikke annet er avtalt. Skulle det være ønske om annen pynting eller tilvalg på det
eksisterende, så tar dere kontakt og vi tar det derfra.
Februar 2022

Vi er stolte av å kunne være sertifisert vertskap
i forbindelse med
European Region of Gastronomy 2022.

