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Frokost
Østablings 
Grovt rundstykke fylt med grønn pesto, crispisalat, østavind ost og paprika.
Inneholder: Hvete, melk og nøtter (cashew) 

Hummusblings
Grovt rundstykke fylt med hummus, crispisalat, tomat, agurk og litt krydder.
Inneholder: Hvete og sesam

Musliblings 
Grovt muslirundstykke med rosiner og frø. 
Fylt med meierismør og gudbrandsdalsost.
Inneholder: Hvete, melk og sesam

Chiapudding m/mango og bringebær
Pudding lagd på chiafrø, lett kokosmelk og vanilje.
Med hjemmelagd bringebærsyltetøy og toppes med 
bakte mangobiter og ristede gresskarkjerner.
Inneholder: Ingen allergener 

Yoghurt og müsli
Beger med mandelyoghurt, toppet med kiwi og jordbærgranola.
Inneholder: Hvete og nøtter (mandler)

Kaldrørt grøt 
Kaldrørt grøt lagd på havre, yoghurt og plantedrikk.
Med lin-, solsikke- og chiafrø med hjemmelagd bjørnebærsyltetøy, 
toppet med bakte eplebiter.
Inneholder: Hvete og nøtter (mandel)

65,-

73,- 

65,- 

73,- 

73,- 

65,-

Alle priser er inkl. 15 % mva.



Bruschetta
Klassiske varianter 73,-
Bruschetta bakt med salt, hvitløk og olivenolje 
- Mozzarella med tomat og ruccula. 
Toppet med fersk persille og chiliflak.
Inneholder: Hevete og melk 

- Cottage cheese og sort oliventapenade,
Toppet med fersk persille.
Inneholder: Hvete og melk 

               73,-Gratinerte varianter
Bruschetta med krydder og smakfulle 
oster fra hele verden 
- Hjemmelaget ajvar, revet mozzaretta
og ekte britisk modnet cheddar
Toppet med fersk persille.
Inneholder: Hvete og melk 

- Bakt brie, karamelliserte valnøtter
og syltet rødløk. Toppet med fersk timian.
Inneholder: Hvete, melk og nøtter (valnøtter) 

- Revet Gruyèreost, grovrevet squash, chili og
brødrasp. Toppet med fersk persille.
Inneholder: Hvete og melk 

- Halloumi, rød pesto, tomat og kremet
balsamico. Toppet med fersk persille.
Inneholder: Hvete, melk, nøtter (cashew) og sulfitter

Veganske varianter                73,-
Bruschetta med grønnsaker, frø, 
spirer og naturligvis....SMAK!

- Hummus, tomater, avokado og ristede
gresskarkjerner. Toppet med Za'Atar-
krydderblanding og fersk persille.
Inneholder: Hvete og sesam 

- Gulrothummus, bakt paprika, oliven og
ristede sesamfrø. Toppet med persille.
Inneholder: Hvete og sesam 

- Bakt, røkt, blomkål, paprikaaioli, ruccula
og grovhakket tomat. Toppet med fersk
persille og finhakket syltet rødløk.
Inneholder: Hvete og sennep 

Sesongens varianter               73,-
Bruschetta utsmukket med 
sesongens små skatter
- Betehumus med bakte grønnsaker, sopp
og rødløk. Toppet med fresk persille.
Inneholder: Hvete og sesam

Alle våre bruschetta deles i 
to ved servering. Slik kan 
man prøve ulike varianter.

Vi anbefaler 1,5 bruschatta 
per person til lunsj.

Alle priser er inkl. 15 % mva.



Baguette og wrap 
  85,-

  85,-

Tikka kikkert baguette
Grov baguette fylt med tikkakrydrede kikerter, crispisalat, agurk og paprika. 
Toppet med naturell mandelyoghurt og persille.
Inneholder: Hvete, sennep og mandler 

"Chickfree" karri wrap 
Hvetetortillia med karridressing, salat, "chickfree" gulrot, agurk og paprika. 
Toppet med fersk persille.
Inneholder: Hvete og sennep 

Sunt 
45,-

45,-

Oppskåret frukt (pris per person)
Friskt og fargerikt fruktfat med oppskåret appelsin, kiwi, druer, ananas, 
honning- og piel del sapo-melon.

Oppskårede grønnsaker med dipp (pris per person)
Sunt og smakfullt fat av oppskårede grønnsaker og dipp. På fatet finner du blant 
annet brokkoli, blomkål, gulrot, stangselleri, pickles, reddik og Ritz-kjeks.

Alle priser er inkl. 15 % mva.



Søtt  
Gjærbakst 39,-
Kanelbolle
Inneholder: Hevete og egg 

Kanelknute
Inneholder: Hvete, rmelk og egg

Pistasj- eller vaniljeflette
Inneholder: Hvete, melk og egg 

Småbakst   35,-
Flapjack - tranebær og rosiner 
Inneholder: Egg, hvete og melk 

Flapjack - sjokolate 
Inneholder: Hvete, melk, soya og egg

Scones - tranebær og hvit sjokolade 
Inneholder: Hvete, egg, melk og soya 

Wienerbakst 39,-
Croissant / Croissant vanilje 
Inneholder: Egg, hvete og melk 

Croissant nougat
Inneholder: Egg, hvete, melk, nøtter (hasselnøtter og mandler) og soya 

Croissant mandel 
Inneholder: Egg, hvete, melk og nøtter (mandler) 

Alle priser er inkl. 15 % mva.



Varm drikke
Kaffe
Sesongens kaffe fra Solberg og Hansen. Nykvernet og rett fra trakteren. 
Leveres med kopper, melk, rørepinner og sukker.

2L kanne ca. 8 personer  185,-
10L container ca. 40 personer 490,-

Te
Assortert te fra vårt brede sortiment. Leveres med kopper, melk, rørepinner og sukker.

Sort: English Breakfast, Earl-Grey Blå Blomst, Chai, Lapsan Souchong
Grønn: Gresshoppe, Monkey, Sencha og Genmaicha
Hvit: Pai Mu Tan

Frukt: Energisk Ingefær, Ferskendrøm, Tranebær, Bestemorsfrukt hage, Villappelsin, Peppermynte

2L kanne ca. 8 personer    185,-

Varm sjokolade
Ekte varm lykke lagd av tre sorter sjokolade fra Franske Cluizel for smak og fyldighet. 
Leveres med kopper og glede!

2L kanne ca. 8 personer 249,-
Tillegg for marshmellows p.p. 10,-
Tillegg for krem p.p. 10,-

Ønsker dere spesialkaffe som Caffè latte, cappuccino e.l. må dette bestilles 
ved disken som normalt. Disse kan settes på en samlet faktura. 

Vi vil gjerne vite i forveien om dere kommer som en større gruppe grunent forberedelser.

Alle priser er inkl. 15 % mva.



Juice og smoothie
62,-

62,-

62,-

62,-

62,-

  62,-          

 66,-

66,-

66,-

66,-

Appelsinjuice 0,33l
Juice av ferskpresset appelsin

Eplejuice 0,33l
Juice av røde og grønne epler med et hint av sitron

Ananasjuice med mynte 0,33l
Juice av ananas, grønne epler og frisk mynte

Rødbete spesial 0,33l
Juice av rødbeter, gulrot, røde epler og et hint av sitron 

Grønn juice 0,33l
Juice av agurk, stangselleri, spinat, epler og sitron 

Frokostjuice 0,33l
Juice av grønne epler, gulrot og appelsin

Kaffesmoothie 0,33l
Smoothie av espresso, mandelsmør, banan, chiafrø og mandelmelk

Tropisk smoothie 0,33l
Smoothie av ananas, lett kokosmelk og banan

Bærsmoothie 0,33l
Smoothie av banan, acai, blåbær, jordbær, druer, linfrø og eplejuice

Grønn smoothie 0,33l
Smoothie av banan, grønnkål, ingefær, mango og eplejuice

Alle priser er inkl. 15 % mva.



Kald drikke
28,-

         42,-

53,-

53,-

   40,-

Farris 0,50l
Vi har følgende smaker: naturell, lime, Bris mango og Bris sitrongress

Galvanina - økologisk brus fra Italia 0,35l
Vi har følgende smaker: rød appelsin, grapefrukt, sitron, mandarin, 
granateple, ferskeniste og sitroniste 

Lemonaid - økologisk limonade fra Tyskland 0,35l
Vi har følgende smaker: pasjonsfrukt, ingefær, rød appelsin og lime 

Charitea - økologisk limonade fra Tyskland 0,35l
Velg mellom Sort m./ sitron, Grønn m./ ingefær, Rooibos m./ pasjonsfrukt og mate 

Øvrig mineralvann 0,30l
Velg mellom Coca cola, Coca cola uten sukker, Sprite, Fanta, Pepsi eller Pepi Max 

Alle priser er inkl. 15 % mva.



Håper du fant 
noe som fristet! 

Alle priser er inkl. 15 % mva.
Dette gjeller catering. 
Det er desverre ikke mulig å reservere bord eller bestille oppdekkning i våre 
kaffebarer. 
Ønsker du borddekking på nogen av våre andre serveringssteder, økes mva. 

til 25% (kun større arrangementer).

Det er 10% rabatt 
for alle studentorganisasjoner.

Levering til UiT, studenter og 
studentorganisasjoner 
koster 100 kr. (bestillinger over 1000,- 

har gratis levering) 

Bestilling sendes til
victor.rommen@samskipnaden.no
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