
EAT, PLAY, EAT, PLAY, 

ENJOY!ENJOY!

NONO

EAT, PLAY, EAT, PLAY, 

ENJOY!ENJOY!



POMMES FRITES

ØL-PANERTE 
LØKRINGER, 5 STK 

59,-

79,-

SIDERETTERSIDERETTER

EKSTRAEKSTRA

EKSTRA BACON

EKSTRA OST

20,-

15,-

SØTPOTET FRIES

GRILLET PADRON 
PEPPERS

69,-

79,-

SALATSALAT

GRØNN SALAT

LEGG TIL KYLLING 
LEGG TIL VEGANSK BURGER 

99,-

80,-
60,-

Crispisalat, ruccolasalat, tomat,
agurk, bakt paprika, rødløk og vinaigrette

Allergener:   gluten (hvete),   egg,   melk,  
sennep,  selleri,   soja,   sulfitt,  peanøtter      



BAUGEN BURGER
Okseburger med cheddar, syltet agurk, rødløk 
og burgerdressing.

KOKKENS SPESIALBURGER
Okseburger med bacon, cheddar, rødløk og 
trøffelmajones.

PHILADELPHIA STEAK
Oksebrisket med brie, karamellisert løk, 
syltet agurk og pepperrotmajones.

STRIKE! BURGER  
Okseburger med cheddar, syltet chili, bakt 
paprika og chipotlemajones.

SPARE! BURGER 
Pulled pork med cheddar, syltet agurk, 
honning- og senneps coleslaw og barbeque saus.

NO MEAT 
Vegansk burger med rødløk, bakt paprika, 
ruccolasalat og sweet chilimajones.

CRISPY CHICKEN BURGER 
Fritert kyllingbryst med gouda, rødløk, 
honning- og senneps coleslaw og sweet chilimajones.

179,-

189,-

199,-

179,-

189,-

159,-

199,-

BURGEREBURGERE
Her på Støtvig Hotel bruker egne 150 grams hamburgere.

Vi bruker kun kjøtt av frittgående storfe fra gårder i Rakkestad.
Alle burgere serveres med briochebrød, crispisalat og tomat.



KYLLINGSLIDER
En kyllingslider med salat og 
pommes frites.

OKSESLIDER
En okseslider med salat, 
cheddar og pommes frites.

SMÅRETTER / BARNEMENYSMÅRETTER / BARNEMENY

139,-

129,-

SWEET CHILIMAJONES

CHIPOTLEMAJONES

TRØFFELMAJONES

HVITLØKSMAJONES 

25,-

25,-

25,-

25,-

DRESSINGERDRESSINGER



DESSERTERDESSERTER

1 kule 49,-
2 kuler 69,-

ISKREM
Velg mellom vanilje,
jordbær og sjokolade.

Saus: Velg mellom sjokolade 
og jordbær.

ROCKY ROAD 
SEMIFREDDO med salt 
karamell, peanøtt 
og marshmellows.

MILKSHAKESMILKSHAKES

OREO SHAKE

SJOKOLADE SHAKE

JORDBÆR SHAKE 

89,-

89,-

89,-

99,-

Dig in!Dig in!

(Vår iskrem kan inneholde spor 

av nøtter og peanøtter).

(Milkshakes kan inneholde spor av 

nøtter og peanøtter).



HISTORIENE BAKHISTORIENE BAK

Bowling går helt tilbake til ca. år 3200 f.Kr., 
men først i 1952 ble det oppfunnet en maskin som 
automatisk satte opp kjeglene. Bowling er siden 
blitt en svært typisk amerikansk aktivitet som 
gjennom årene er blitt hevet til en verdens-
omspennende sport. Og hva var da mer naturlig enn 
at Støtvig Hotel skulle velge denne innendørs-
aktiviteten? Vi fant det da riktig å knytte 
bowlingen til et av de mest typiske amerikanske 
spisesteder, nemlig dineren.

Dinerkonseptet går tilbake til 1800-tallet da de 
første generasjoner jernbanevogner over det 
amerikanske kontinentet ble forkastet og forlatt, 
men ga nye muligheter ved å omdanne jernbane-
vognene til stasjonære spisesteder. Derfor den 
gitte utforming med buet tak, ovale vinduer, 
jukeboks, skysofabåser og spesiell belysning. I det 
hele en ideell ramme for burgere og milkshakes.


