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JORDEN RUNDT – på 80 dager! 
I 1872 tok den engelske gentlemannen Phileas Fogg imot en utfordring 
fra sine venner i Reformklubben. Han skulle gjøre det umulige, nemlig 
å reise jorden rundt på 80 dager.

Phileas Fogg levde et stille liv inntil hans venner i 
Reformklubben tvilte på hans påstand om at han kunne 
reise jorden rundt på 80 dager. Dette utløste fort et 
veddemål med 20.000 pund i potten. 

Den samme kvelden drar derfor Fogg av sted sammen 
med sin nye tjener Passepartout som skulle bli hans lojale 
følgevenn kloden rundt. Deres første avreise ble mot 
Dover og Calais. De fikk også med en uinvitert følgesvenn 
i politibetjent Fix. Dette skyldtes at Fogg var mistenkt for 
et bankran som hadde skjedd kun noen få dager før ferden 
tok plass. 

Med politibetjent Fix i hælene gikk turen videre. Reisen 
fra Bombay til Calcutta skjedde på elefantrygg. Fra 

Hong Kong skulle reisen fortsette til 
Yokohama i Japan, men det viste seg 
at skipet som skulle frakte dem seilte 
kvelden før oppsatt avreise. Fogg 
ble derfor stående igjen i Hongkong. 

Løsningsorientert som han var leide 
han derfor en losskøyte for å ta igjen det 

opprinnelige skipet. Dette gikk så vidt, 
– han klarte å nå Yokohama den 13. 

november. 

Fra Yokohama ble neste stopp San 
Fransisco. Gjennom Amerika møtte de 

på store utfordringer, blant annet av store bisonflokker 
og ville indianere. Dette gjorde at de ikke nådde 
dampskipet som skulle frakte dem fra New York til 
Liverpool. Fogg kjøpte derfor et dampskip som skulle 
frakte dem over havet. Ved hjelp av det nyinnkjøpte 
dampskipet klarte de å nå Liverpool i tide den 
20. desember. Her stod omsider betjent Fix og 
ventet på Fogg som dermed havnet i fengsel. 
Under hans fengselsopphold ble det kjent at den 
virkelige banktyven var blitt arrestert flere dager i 
forveien. Arrestasjonen hadde gjort at Fogg mistet toget 
som skulle frakte dem til London. Han bestilte derfor et 
nytt tog, noe som resulterte i at Fogg ankom London 15 
minutter for sent til å rekke Reformklubben innen fristen. 
Han dro derfor skuffet hjem. 

Dagen derpå startet med at Aouda fridde til Fogg. Tjeneren 
Passepartout ble derfor bedt om å bestille vielsen til 
førstkommende mandag hos Pastor Samuel Wilson. 
Passepartout kom løpende tilbake med forbløffende 
nyheter. Det viste seg at de ikke hadde ankommet på en 
lørdag som de opprinnelig hadde trodd, men fredag. Fogg 
hadde, uten å vite det, spart inn en hel dag ved å reise jorden 
rundt mot øst. Med 10 resterende minutter til den virkelige 
fristen, løp derfor Fogg mot Reformklubben og nådde den 
avtalte tiden på sekundet. Phileas Fogg hadde derfor, mot 
alle odds, klart å reise jorden rundt på 80 dager. I tillegg 
hadde han fått en vakker kone ved navn Aouda.
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PER FEK T Å DELE MED 
REISEFØLGET DIT T
HVITLØKSBRØD MED AIOLI (VEGETAR)     70,–
gh

HVITLØKSBRØD MED OST (VEGETAR)   95,–
gh, m

HOVEDRET TER
BREIAVATNETS JUVELER   364,–
Baconsurret medaljong av breiflabb 
med sauterte grønnsaker, rødvinssjy, 
kryddersmør og potetpuré med spinat.

f, m, sf

SKAGENS FISKESUPPE   259,–
Kremet fiskesuppe laget på dagens 
fangst. Serveres med nybakt brød         
og aioli.
gh, sk, f, m, b, sf

MOULES FRITES   235,–
Dampede blåskjell. Serveres med 
pommes frites og hvitløksdressing.
m, e, s

CAESARS PALACE   210,–
Romanosalat, marinert kyllingbryst, 
bacon, parmesan, krutonger                   
og cæsardressing.
gh, f, sf, e, m

LAMMESKANK                           349,–
Langtidsstekt lammeskank med 
grønnsaker, potetmos m/ hvitløk              
og rødvinssaus.
m, sf

FOR EN GOD START PÅ 
REISEN
SEVEN SEAS   189,–
Kremet fiskesuppe laget på dagens 
fangst. Serveres med nybakt brød         
og aioli.
gh, sk, f, m, b, sf

TREASURE ISLAND       198,–
Grillet kamskjell med sellerirotpure, 
bacon, physalis og pepperrotkrem. 
Serveres med nybakt brød og aioli.
m, sl, f, b

NORGESTART DIN REISE HER



HOVEDRET TER
FARMERS BURGER    215,–
Angusburger med cheddarost,  
sprøstekt bacon, salat, rødløk, tomat      
og hvitløksdressing.
gh, gb, e, m, sf

THE NEW YORKER   220,–
Angusburger med Manchego-ost, syltet 
bbq-løk, bacon, irsk whiskeyglaze, salat 
og hvitløksdressing.
gh, gb, m, e, s, sf

BOURBON STREET   379,–
Indrefilét av okse med sauterte 
grønnsaker, fløtegratinerte poteter    
med bourbon saus.
gh, sf, m, s

FRENCH QUARTERS   284,–
Kylling, kantarellsaus, sauterte
grønnsaker og poteter. 
m, s

BBQ-RIBS   369,–
Marinert svineribbe med maiskolbe,   
bbq- saus, coleslaw og båtpoteter. 
gh, gb, m, e, s, sf, sl

OPPGR ADER INGER
EKSTRA BURGERKJØTT   95,–
POMMES FRITES    45,–
BÅTPOTETER   45,–
SØTPOTET FRIES   55,–
COLESLAW   49,–
HVITLØKSDRESSING   24,–
BBQ-SAUS   69,–

AMERIKA
ALLERGENER 
gh – gluten hvete 
gb – gluten bygg
sk – skalldyr
b – bløtdyr
sf – sulfitter
n – nøtter
s – soya
m – melk

e – egg
f – fisk
l – lupin
sl – selleri
ss – sesamfrø
sn – sennep
v – vegetarisk 



HOVEDRET TER
JUAREZ   249,–
Nachos med marinert biff, lettrømme, 
guacamole og cheddar. 
sf, m, gh

Yucatán (VEGETAR)   179,–
Nachos med marinerte sorte bønner, 
lettrømme, guacamole og cheddar.
m, gh

Kan også bestilles vegansk

MEXICO VISSTE DU AT...
Det var en nyhetsartikkel, som poengterte 
at det var mulig å reise jorden rundt på 
mindre enn 90 dager, som ga Jules Verne 
ideen om historien til Phileas Fogg? 
Etter å ha lest denne artikkelen begynte 
Jules Verne umiddelbart å forme hvilke 
personer han kunne tenke seg å foreta 
en slik farefull reise med. Fra Jules Vernes 
hjemmeværelse ble karakterene Phileas 

Fogg og tjeneren Passepartout skapt ved 
bruk av pappfigurer som han flyttet rundt 
på et gedigent verdenskart han hadde på 
veggen. Allerede ett år senere var boken 
ferdig.



PASTA
PASTA RUSTICA   254,–
Linguine, kremet fløtesaus, indrefilét, 
sopp, og persille (kan bestilles glutenfri).
gh, e, m, sl

ITALIA

OPPGR ADER INGER?
RUCCOLA   15,–
HVITLØKSDRESSING  m, e       24,–
PARMESAN  m, e   24,–
PARMASKINKE   55,–

PIZZ A
MARGHERITA (VEGETAR)   180,–
Tomatsaus, fersk mozzarella, basilikum 
og olivenolje.

m, gh

FIRE OSTER (VEGETAR)       210,–
Hvit pizza med fersk mozzarella, 
parmesan, gorgonzola, pecorino            
og basilikum.
m, gh, e

PROSCIUTTO COTTO    215,–
Tomatsaus, fersk mozzarella, 
gårdsskinke, basilikum og sjampinjong. 
m, gh

SALAME           199,–
Tomatsaus, fersk mozzarella,          
Napoli-salami og basilikum.
m, gh

´NDUJA        215,–
Tomatsaus, fersk mozzarella,           
´nduja (krydret salami) og basilikum.
gh, m

TRØFFEL OG FUNGHI (VEGETAR)   215,–
Hvit pizza med trøffelolje, fersk mozzarella, 
sjampinjong, parmesan og ruccola.

gh, m, e

PARMA                                       225,–
Tomatsaus, fersk mozzarella, 
parmaskinke, parmesan, ruccola, 
basilikum og olivenolje.
gh, m, e

VEGETARIANA (VEGETAR)   199,–
Tomatsaus, fersk mozzarella, artisjokk, 
grillet aubergine, oliven, hvitløk               
og basilikum.
gh, m

MANZO   215,–
Tomatsaus, fersk mozzarella,         
marinert biff, rødløk og basilikum.
gh, m, sl, sn, sf



DENNE REISENS ENDESTASJON

DESSERT
MACAO   125,–
Lun sjokoladefondant.

gh, gb, e, m, s

TIRAMISU   125,–
Tiramisu laget på tradisjonelt vis.
gh, m, e, n

CRÈME BRÛLÈE   125,–
Klassisk fransk Crème Brûlèe.
m, e

ISKREM    55,–/70,–/80,–
1, 2 eller 3 iskuler. Velg mellom jordbær, 
vanilje, sjokolade og mango.
m, s, e, gh

. . .OG SELVFØLGELIG?
KAFFE   38,–
ESPRESSO   34,–
CAFFE LATTE   48,–
AMERICANO   42,–
CAPPUCHINO   46,–
CORTADO   42,–
TE   39,–




