
ÅPNINGSTIDER 
          Kafe       Frokost        Lobby 

Mandag - Fredag 07.00 - 21.30  06.30 - 10.00  06.30 - 23.00 

Lørdag   09.00 - 21.30  07.00 - 11.00  07.00 - 01.00 

Søndag  10.00 - 21.30  07.00 - 11.00  07.00 - 23.00 

 

Vollan Gjestestue - Torgvn. 2 - 9040 Nordkjosbotn - 77722300     
post@vollangjestestue.no -  www.vollangjestestue.no -                              

Facebook.com/VollanGjestestue 

 

OR’NTLIG HEIMELAGA TRADISJONSMAT 

Ja vi er jaggu stolt av identiteten vår der     
mesteparten av det vi tilbyr lages på huset. 
For at vi skal ha mulighet til å tilby en rikholdig 
meny, må selv vi ty til teknologi og moderne 
utstyr. Sous Vide (vakuumering) har vi           
benyttet i mer enn 25 år. En god del retter 
pakkes i dyptrekker. For produksjon av       
kjøttkaker, hamburger og lignende må vi ty til 
stansemaskin. Til sauser,    stuinger, gryte-
retter og supper benytter vi blant annet opptil 300 l. kokegryte.        

Matpumpe og klipsemaskin. Alle disse           
funksjonene foretas i vår produksjon i kjelleren. 
Det er mange positive faktorer med disse      
teknikkene. Ergonomi, matsikkerhet, bevare 
smaksstoff, holdbarhet osv.  

 

KORTREIST MAT 

Med utgangspunkt i tradisjonsmat er det 
også et mål å benytte lokale/regionale   
råvarer. En kontinuerlig prosess der vi 
samarbeider med flere gode leverandører 
og gårdsbruk. Lam fra Hamnvåg Gårdsmat, 
Gråfe/Charolais fra Gammelgård på     
Tennes, honning fra Bjørnbåsen, ost fra 

Bomstad Gård, boknafesk og                   
torsketunger fra Lorentzen Fiskeforretning 
på Kvaløya, reinskav fra Kautokeino og 
mer står for tur. I vår kafe tilbyr vi et     
spennende utsalg av krydder, siruper,     
oster etc fra regionale produsenter. 

 

POTETBÅTER/POMMES FRITES 

OBS! Av hensyn til arbeidsmiljøet og miljøet generelt samt godt    
næringsvett benytter vi ikke oljefrityr til steking av potetbåter/chips. 
Sjelden og spesiell elektrisk frityr har vi benyttet i mer enn 10 år. Av den 
grunn vil produktet ha en annen beskaffenhet enn friterte produkter.  

MATEN VÅRES 

Middagsmeny 

13:00 - 21:30 

Vollan Gjestestue i dag: 

✔ Café & 4 stuer med 180 sitteplasser 

✔ 32 hotellrom & 8 leiligheter. Totalt  

      74 sengeplasser 

✔ 4 møterom 8 - 100 personer 

✔ Lobbybar med 25 sitteplasser 

✔ Catering 

✔ Selskapslokaler 

M=melk  E=Egg  F=Fisk  S=Skalldyr  G=Gluten  N=Nøtter  P=Peanøtter   SEL=Selleri  

SEN=Sennep  B=Bløtdyr  SU=Sulfitt   L=Lupin  SO=Soya  SE= Sesamfrø  

Heimelaga fra vårt 

eget kjøkken 

Smak av Balsfjord. Råvarer fra 

regionen/nordnorge 

LÆS KA DU ET: 

Vollan Gjestestue, kort historie. 

4. juli 1948 åpnet gründer Gudrun 
«Guri» Lydersen Gjestestua etter at 
hun i 1946 fikk kjøpt eiendommen av 
den norske stat for kr 12.000,-. En for-
midabel prestasjon av en enke med 6 
barn. Bygget ble reist av tyskerne un-
der 2. verdenskrig og ble benyttet som 
offisersmesse. Den eldste delen av ka-
feen med den fremtredende peisen 
fremstår i all hovedsak slik den var.  

I løpet av 70 år er det gjennomført 
utallige renoveringer og utbygginger 
for både og tilpasse oss markedet og 
kundenes krav og behov. Vi fastholder 
uansett på vår tradisjon og identitet 
både via mat, interiør og litt uformell 
og løssluppen service.  



MIDDAG 13.00 - 21.30 

TORSKETUNGER  M, G         Kr 239,- 

Torsketunger fra yttersia på Kvaløya. Meles og kryderes,                             
stekes i smør. Serveres med råkost, lettrømme og                                          
kokte poteter. 
 

BOKNAFESK  F, M        Kr 267,- 

Bokna torsk fra Lorentzens Fiskeforretning på Kvaløya utaførr 
Tromsø. Serveres med gulrotstuing, baconfett og kokte poteter. 

 
SILDETALLERKEN  F, M       Kr 169,- 

Serveres med spekesild, rødbeterkrem, løk, rødbeter og                                            
mandelpotet fra Storfjord. 
 

SALTKJØTT M        Kr 265,- 

Benfritt salt fårekjøtt serveres med kålrotstappe, gulrøtter,                
sjy og kokte poteter 

 

LAMMESKANK  M, SO, G (hvete), spor av SEL    Kr 284,- 

Lammeskank marineres, langtidsstekes i ovn før den trekkes mør i 
en smakfull urtesaus. Serveres med potetpurè og grønnsaker. 
 

OKSESMÅSTEK  M, G, Spor av SEL        Kr 268,- 

Benfritt oksekjøtt fra høyrygg og bryst brunes godt i smør.                         
Stekes  i ovn til god mørhet oppnås. Trekkes ferdig i                                 
kraftig brunsaus. Serveres med kålstuing, gulrot og                                     
kokt potet. Nyrørt tyttebær er en selvfølge. 
 

PEPPERBIFF  M  Peppersaus, spor av: E, SEL, SEN, F, G (hvete) Kr 312,- 

Godt modnet ytrefilet serveres med stekte grønnsaker,                
grilltomat, peppersaus og fløtegratinerte poteter. 
 

HESTEBIFF AV YTREFILET   M (fløtegratinert)    Kr 261,- 

Balsfjord har i årtier vært en bastion som stor landbrukskommune. 
Blitt litt «mobbet» at vi er «hesteetere». Stolt av det, og da på sin 
plass å tilby god tradisjon fra bygdene våre. Serveres med stekte 
grønnsaker, basilikumssaus og fløtegratinerte poteter.  
 

MIDDAG 12.00 - 20.00 

SALTKJØTTLAPSKAUS       Kr 169,- 

Er i likhet med kjøttkaker og finnebiff en av våre bestselgere.                    
Salt fårekjøtt kokes sammen med gulrot, kålrot, purreløk og       
poteter.      
 

KJØTTKAKER  M, E, G (havre, hvete). Spor av SEL   Kr 189,- 

Vår populære bestselger gjennom mange år. En oppskrift som 
nær sagt er uendret fra den kom på menyen i 1952. Produseres 
og tilberedes med kjærlig hånd. Trekkes i brunsaus og serveres 
med erterstuing, gulrot, kokte poteter og nyrørt tyttebær. 
 

FINNEBIFF  M, SEL, G (hvete)      Kr 239,- 

En av våre topp 3 retter.  Reinskav stekes og trekkes i en smakfull 
viltsaus. Serveres med rotgrønnsaker, heimelaga potetmos og 
nyrørt tyttebær. 
 

DAGENS RETT 

Hver dag hele uken serverer vi en utvalgt dagens rett. Denne er 
inkludert kaffe og påfyll på maten dersom du skulle være mer  
sulten. Menyen varierer fra dag til dag. 

 

HEIMELAGA HAMBURGER  

Brød: G, spor av SE. Ost: M. Dressing: E, M. Burger spor av SEL, SEN 

Lages på råvarer fra Charolais/Gråfe fra Gammelgård på Tennes. Burger 
på ca 170 gram. Om råvaren til burgeren er lokal, er det ingenting mot 
tilbehøret som er inkludert. Coca Cola som produseres på Mack’s 
bryggeri 850 meter fra oss. 

HAMBURGER        Kr. 199,- 

CHEESEBURGER        Kr. 211,- 

BACON/CHEESE BURGER      Kr. 223,- 

BRIE & CHORISOBURGER      Kr. 239,- 

Serveres med brød, heimelaga hvitløkdressing, salat og potetbåter.   

Inkludert i menyen valgfritt produkt fra Coca Cola. 

 

 

 

FISKEBURGER  F   Brød: G, spor av SE. Dressing E, M   Kr. 174,- 

Fiskeburger serveres i brød med salat, hvitløkdressing,                            
limesirup og potetbåter 
 

LASAGNE G, SOY, M. Spor av F, SEL. Dressing: E, M   Kr 157,- 

Etter hamburger er vår heimelaga lasagne vår bestselger                          
av småretter. Vi diskuterer støtt og stadig om det er                                
korrekt å kalle det smårett, da den for de fleste gir høy                         
metthetsfølelse. Serveres med salat, hvitløksdressing,                           
brød og smør. 

 
BIFF OG PEPPERONI PASTA  M, E , G  Spor av: SEN, SEL    Kr 173,- 

Biffkjøtt, pepperoni, løk og masse hvitløk i en                                           
kraftig fløtesaus. 

 
VILTPASTA  G, M  Spor av: SEN, SEL     Kr 168,- 

Reinskav, sopp og bacon stekes og tilsettes kremet saus.                              
Serveres på pasta med nyrørt tyttebær til. 
 

KARBONADESMØRBRØD enkel/dobbel  M, G (brød) Kr. 89,- / 194,- 

G (brød), M (erter), E (egg)                                                                                        
En stor klassiker som aldri går av moten på Gjestestua.                            
Enkel/dobbel og med valg mellom erter, løk  og egg                                
som tilbehør.  

SMÅRETTER 10.00 - 21.30 

FOR DE YNGSTE  12.00 - 21.30 

Alle barnemenyene inkluderer valgfri HAPPY KIDS BAG 

PANNEKAKER. 3 stk med syltetøy  G (hvete), M, E  Kr 65,- 

KYLLINGLÅR. Potetbåter og salat     Kr 85,- 

PØLSE. M/potetbåter eller mos. 1 eller 2 pølser Kr 59,- / 79,- 

HAMBURGER. I brød med m/u potetbåter  Kr 95,- / 75,- 

DAGENS RETT     0 - 4 år kr 49,- / 5 - 9 år kr 79,- 

KJØTTKAKER eller LAPSKAUS 0 - 4 år kr 49,- / 5 - 9 år kr 79,- 

SUPPER  10.00 - 21.30 
LAKSEKREMSUPPE  F, G (brød, M (smør) SEL         ca 3dl Kr 87,- 

Kremet suppe med strimla grønnsaker og fiskefilet.                      
Serveres med brød og smør. 
 

KYLLING OG KARRISUPPE G (brød), M, SEL   ca. 3dl Kr 96,- 

Kremet suppe med mye smak. Strimla grønnsaker,                                   
kylling og ris. Serveres med brød og smør. 
 

SILDEGRYNSSUPPE  F, G (brød, bygg i suppe)  ca. 5 dl Kr 161,- 

Denne suppa er bortimot udødelig på Gjestestua. Ei hungammel 
oppskrift og rett som vi av nostalgiske grunner fortsatt fredes. 
Middagssuppe kokt på kraft av sild. Tilsettes sildefilet, byggryn, 
løk, kålrot, selleri, gulrot og potet. Serveres med brød og smør. 

KAFFEMENY I VÅR LOBBY 

I vår lobbybar tilbyr vi kaffe fra vår baristamaskin. 

Americano  kr 43,- / 40,-  Espresso  kr 42,- / 39,- 

Café Mocca kr 48,- / 44,-  Café Latte  kr 46,- / 42,- 

Cappuccino kr 44,- / 41,-  Macchiato  kr 45,- / 41,- 

Cortado  kr 43,- / 40,- 


