Til alle Ledsagere 😊

LEDSAGERLUNSJ.

Side 1 av 2

Her kan dere velge lunsjen dere får spandert på ledsagerturen lørdag 26. mai.
Meld fra hvilken bokstav dere har valgt ved påmelding til Landsmøte 2018.
Dere ha 5 forskjellige retter å velge i, dette for å lette serveringen ved deres
ankomst til lunsjen. Drikke til maten er ikke medregnet, må selv betale drikke.

A

UR-BURGER
Loftets egen lammeburger, i glade sprett over vårens salater og andre buskevekster.
Der la de seg så pent ned sammen med den deiligste potetsalat med pottiter fra
Tømte-tunet, mens solskinnsdråpene glinset i ulla…
Lammeburger av gårdens gressfôra lam, med en sprek tomatsalsa. Loftets hjemmelaget bbq
saus hører også med.Kremet potetsalat ved siden av, og et par smakfulle overraskelser i selskap
med vår berømte Traktorbrød. Nyt den unike smaken av Eidsvoll…..

Allergener: Egg, sennep, rødløk.

B

STUTEN
Forførende storfefilét i spagaten over salatåkeren. Sluppet fri i himmelens urteeng,
før den tok spinning over grillen. Serveres med den deiligste potetsalat med pottiter
fra Tømte-tunet, og Loftets små hemmeligheter. Vi ønsker den unike av sommer
hjertelig velkommen!
Rødmende norsk roastbiff i akkurat passe tykke skiver, lagt på salater og annet stråfôr. Sist sett
flørtende med kokkens egne potetsalat. Serveres med Loftets praktfulle Landrose-brød.

Allergener: Egg, Sennep, gluten, (Hvete i brødet) rødløk. Kan fåes glutenfri.

C

PASTA LA VISTA
Så kom siste kapittel i historien om våre Lykkegriser for denne gang. For slik er det med
småprodusert lokalmat: De finnes bare i en viss mengde. På avskjedsfesten klarte de å
svi rumpene sine på glødende bringebærris, de strødde salt i sårene for å redde
stumpene, (herav den kaldrøkte smaken) – før de hylende av latter veltet seg rundt med
forvridde skruer og andre smågale grønnsaker. Vi sitter igjen med savnet og erklæringen
om at; INGENTING smaker så godt som en lykkelig gris!
Loftets nydelige pastasalat. Serveres på en salatseng med vårt smakfulle Landrose-brød.

Allergener: Egg og sennep (hjemmelaget majones) , gluten og lupin (pasta)

D

LANDKRABBE
Hiv og hoi! Hav i sikte! Vi landkrabber kan også være glad i sjømat, selv om vi sjeldent
har tid til å sette sjøbein. Her har kjøkkenet laget en hyllest til havets innhøstning, og
blandet det sammen til en nydelig sammensurium. Loftets hjemmelaget majones, er
iført en helt spesiell vennekrets fra dypet, og koser seg sammen med smakfulle urter fra
bakgården, duppende oppå ei praktfull skive Landrose-brød, og et tuppespark.
Sesongens salater hører selvfølgelig med.
Her hyller vi med lengsel etter sommerens glade minner med en hel verden av smaker!
Loftets hjemmelaget skagensalat, på Landrose-brød, med salater, egg og urter.
Allergener; Skalldyr, (reker, krepsehaler) Fisk (lakserogn) egg, sitrus, sennep, gluten
(hvete i brødet). Kan fås glutenfri.
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E

GRØNN GLEDE
Grønn våryr og sprudlende suppe full av langvarig glede og arbeidslyst. Kokkens egen
samba hører med, og det serveres selvfølgelig med Loftets Rugbrød. I denne moderne
utgaven av grønn suppe er det et par kraftspark, som garantert setter fart på traktor’n!
En nydelig suppe, full av viktige proteiner og krefter. Det er viktig at bonden får i seg næringsrik
og mettende mat, så han klarer de lange dagene på jordet i våronna. Jorda skal klargjøres,
gjødsles, pløyes og sås, så det er temmelig mange timer i traktoren i denne periode, hvor alle
sanser må være skjerpet.

Allergener: gluten, (brødet) chili, belgvekster (erter), chili (capsaicin), sitrusfrukter.

Velkommen kjøre ledsagere til å innta
lunsjen i hyggelig bondemiljø,
trivelige lokaler og ikke minst
«kortreist god mat».

