Rodeløkken Kafe

Velkommen til Rodeløkken kafe
Bare 10 minutter fra Oslo sentrum kan du svinge inn og ta en
kopp kaffe sammen med vafler eller kaker av ulike slag. Med
skog og sjø i alle retninger er denne kafeen unik så sentralt i
Oslo. Her kan du virkelig slappe av fra storbyens mas og kjas.
Her på Rodeløkken har det eksistert serveringssted siden 1873,
og navnet er fra en tidligere eier av stedet, generalkonsul
Ernst Rohde som var en av kongens mest betrodde menn.
Kafeen het også Rohdeløkken Kafe, men ble i senere tid
skrevet uten h i navnet.
Rodeløkken Kafe har et flott lokale som passer for de fleste
anledninger. Lokalet kan romme opptil 50 - 60 personer, men
man utvider ofte med telt utenfor hvis man er mange
personer. Med god plass utenfor kafeen, er det mulig med
servering for opptil 120 personer. Typer arrangement er alt fra
enkle lunsjer og frokost til flotte bryllupsmiddager, julebord
bursdagsfester osv. Kontakt oss for tilbud eller bestilling.

Rodeløkken Kafe
Wedelsvei 1
0287 Oslo
Telefon: 22 43 72 28
Telefaks: 22 54 66 07
E-post: post@rodelokken.no

www.rodelokken.no

SKAL DU HA SELSKAP?
Kontakt oss,
vi tilrettelegger Deres selskap.

Telefon: 22 43 72 28
Telefaks: 22 54 66 07
E-post: post@rodelokken.no

Følgende retter kan forhåndsbestilles for mindre selskap eller
andre sammenkomster med lunsj, frokost eller kvelds.

Sommertallerken

250,-

Eggerøre, spekemat, røket laks
Tilbehør: Salat, dressing, smør og brød.

JULEBORDSMENY

SELSKAPSMENY

SOMMER OG LUNSJMENY

FORRETT

FORRETT

Suppe

125,-

Skalldyrsuppe

155,-

Skalldyrsalat

135,-

Gravlaks m/sennepssaus

155,-

Gravlaks m/sennepsaus

135,-

HOVEDRETTER
Kaldretter
Lunsjmeny 1

200,-

1 stk. Karbonadesmørbrød med løk og salat, +
1 stk. Rekesmørbrød med majones, sitron, og salat.

Rekebuffet
Reker, brød, majones, og salat

400,-

Sommertallerken
Eggerøre, spekemat, røket laks

330,-

170,-

1 stk. Baguett med ost/skinke, salat, agurk og tomat
+1 stk. Baguett med reker, majones, salat og sitron.

400,-

Pinnekjøtt med tilbehør

420,-

Stor norsk julebord med varmretter og tilbehør

500,-

Spansk tapasbuffet

480,-

Kake og kaffe
Jordbær, is og kaffe

Varmretter
Mikset grill - fra egen grill
Grillet kjøtt av svin, okse og lam.

Juletallerken med tilbehør

DESSERT

Tilbehør: Salat, dressing, aioli (hvitløksmør), smør og brød

Lunsjmeny 2

HOVEDRETTER

470,-

Tilbehør: Bakt potet, salat, aioli, smør og baguett.

Lunsjmeny 3

DRIKKEVARER

185,-

Caesar salat og/eller rekesalat.

Spansk tapasbuffet
Kylling i hvitløk, paella, marinert blåskjell, spansk bondeomelett,
spanske kjøttboller og assortert oliven

470,-

Tilbehør: brød og aioli.

Musikk?
Ønsker dere å ha musikk til selskapet, så kan vi være behjelpelig
med booking av DJ og/eller leie av lyd og lys.

Med forbehold om prisendring

Vi har alle rettigheter.

Norsk Sommerbuffet
Ferske reker, spekeskinke, fenalår, ass. spekepølser, eggerøre, potetsalat,
blandet salat og baguett.

DESSERT
Kake og kaffe
Jordbær, is og kaffe

Vin fra kr. 410,- pr. flaske.
1/2 l øl kr. 90,Mineralvann flaske kr. 52,-

460,-

160,160,-

Alle priser er pr. person inkl. mva. og leie av lokalet.

160,160,-

