
Velkommen til oss

- Meny -

”Velsmakende mat- og  
vinopplevelser danner grunnlag 

for god trivsel og velvære.”  

- Dr Holm



Hummer bisque
Serveres med safranmajones og brioche brød

Inneholder: skalldyr. melk, egg, bløtdyr. selleri, hvete. svoveldioksid og sulfit
225,-

Kveite med persille & myntemajones
Serveres med purre, reddiker og saltede mandler.

Inneholder: mandler, egg
245,-

Tartar av okse fra Røros Kjøtt
 Serveres med sylteagurk, brødkummer med purre og persille pulver.

Inneholder: Fisk. egg, sennep
245,-

Forretter

Andeconfit av andelår fra Gårdsand med pasjonsfruktgelè 
Servert med tabasco, søtpotetpurè, rødbeter med hvitløk og potetchips.

Inneholder: melk, lupin, svoveldioksid og sulfit
325,-

Breiflabb
Serveres med spisskål, potetpurè, tomat med persille og mynte olje, selleri og eple purè, 

velute saus med st. paul ost fra ostebygda. 
Inneholder: fisk, melk, selleri, svoveldioksid og sulfit

435,-

Indrefilet av norsk okse  
Servert med spisskål med eple og kålrotpurè og perlepotet, toppet med timian demi-glace.

Inneholder: svoveldioksid og sulfit, selleri, melk  
465,-

Reinsdyr fra Røros-traktene
Serveres med røkt reinsdyrhjerte, potetmuffins med smak av Leirgrøv fra ostebygda, 

stekt sjampinjong med hasselnøtter og timian saus
 Inneholder: hasselnøtter, svoveldioksid og sulfit

645,-

Hovedretter



Sjokolade og karamell terte
Serveres med jordbærsorbet

Inneholder: hvete, egg, melk, mandler
185,-

Bondepiker a la Dr. Holms
Inneholder: egg, melk

195,-

Lokale oster fra ostebygda 
med et utvalg lokale oster fra Ostebygda. 

Serveres med frukt, kjeks & chutney
Inneholder: melk

255,-

Dessert

Våre retter er basert på lokale og 
norske råvarer. 

Velbekomme!

Nyt måltidet med en god vinpakke hvor servitøren parer drikke til maten

         2-retters  3-retters

Klassisk:         Kr. 298,-    Kr. 437,-

Premium:        Kr. 394,-  Kr. 539,-

Vegan

Konfitert purre & stekt brokkolini
med pasjonsfruktgelè

Servert med med tabasco, søtpotet purè, sellerirot med 
chiliolje, rød spisskål og  østersopp chips

245,-



Dr. Ingebrikt Christian Holm

Historien til Dr. Holms Hotel er lang og rik, med over  

100 års kontinuerlig virksomhet siden åpningen den  

27. november 1909, forøvrig samme dag som bergensbanen 

ble åpnet. Dr. Ingebrikt Holm’s hensikt var å etablere et 

tilbud for helse og sunnhet i den fineste fjellheimen med de 

beste omgivelser og den reneste luft.

Elegante og smakfulle
omgivelser har i over 100 år

dannet rammen rundt
selskapeligheter på Dr. Holms


