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PINNEKJØTT FOR KJENNERE  
Augustins og Altonas ekstra saftige, smaksrike pinnekjøtt 

Vi sparer ikke på godsakene – vi velger det beste pinnekjøttet for å sikre 
deg en god smaksopplevelse. Vår lokale slakter byr på kortreiste råvarer. 
Brakstads eftf. har levert oss lokalt håndverk av høy kvalitet i en årrekke. 
For å gi råvarene en ekstra god behandling har kjøkkenet investert i en 
spesialovn som kun benyttes i julen; Pinnekjøttet kokes under høyt trykk. 
Godt lokalt håndverk og en optimal kokebehandling sikrer deg julemat av 
beste klasse. Kom og smak. 

JULESTEMNING OG VELSMAKENDE MÅLTIDER I INTIME OMGIVELSER 
 
Slik fungerer Augustins priskalender: 
 
Vi tilbyr rabatterte priser på ukedager mandag-torsdag, samt de to første helgene i november og den siste helgen 
før jul i desember. Rabattprisen gjelder også hele januar 2017 for deg som vil utsette årsfesten til over nyttår. 
 

• Ta aperitiffen i rustikke 400 år gamle Altona vinbar. 
• Vær helt for deg selv – bestill et av våre åtte ulike selskapslokaler til grupper fra 8 til 110 personer. 
• Alternativt kan du bestille bord sammen med andre i Altona eller Brasserie No22. 
• Etter måltidet samles man i Altona for gode samtaler og forfriskninger. Her finnes også egen uteplass i 

bakgården for røkere. 
 

JULEBUFFET KR 590/690 
Vår bestselgende julebuffet med kaldmat forrettsbuffet, varm julemat og dessertbord 
- Forrettsbuffet bestående av: Speket laks med pepperrotdressing tilsmakt dill og sennep. Rullade med røkt ørret, 
salat og urtedressing. Spanske kjøttboller med hvitløkdressing. Kalvecarpacchio med tunfiskmajones. Antipasti-salat 
med tomat, løk, paprika, squash og aubergine. Grønn salat. Hjemmelaget foccachia 
- Pinnekjøtt, svineribbe, lutefisk, julepølser, medisterkaker og tilbehør  
- Dessertbord med hjemmelagde kaker og desserter  
- Kaffe/te  
 
For 175 kr ekstra per person kan du utvide forrettsbuffeten med: Tynnskåren Norsk spekeskinke. Julesylte med 
rødbetsalat. Lammerull og fransk potetsalat. Hjemmelaget sennepsild og julesild. Røkelaks med eggerøre. Dillkokte 
kreps med sitron og majones. Hjemmelaget brød, vannkringler og flatbrød 
 

JULEMIDDAG, HOVEDRETT OG DESSERT KR 420/470 
Julemiddag, to retter, kaffe/te        man-tor/fre-søn 
Lutefisk med tilbehør, dessert og kaffe/te , (maks 30 personer)   kr 420/470  
Pinnekjøtt med tradisjonelt tilbehør, dessert og kaffe/te     kr 420/470  
Svineribbetallerken med klassisk tilbehør, dessert og kaffe/te    kr 420/470  
Stor assortert juletallerken med pinnekjøtt, svineribbe, julepølse med mer  kr 420/470  
(maks 20 personer) 
Dessert: Riskrem med kirsebærsaus - kaffe/te er inkludert  
Tillegg for 2 x servering         kr 95  
Ønsker du å utvide til en tre retter med en deilig forrett?    kr 95 
Skalldyrsuppe servert med brød og smør eller 
Æraskinke: Tynnskåren vellagret norsk spekeskinke serveres med tomat og gressløksvinaigrette, syltede 
småløkblader, hasselnøttmajones og frisk grønn salat. 
  



 

 

ALTERNATIV MENY  
 
I julen tilbyr kjøkkenet også en flott treretters meny med kjøtt eller fisk som hovedrett. Andre valg fra våre 
selskapsmenyer kan tilbys på forespørsel. Ønsker du å motta forslag til alternativ til julemat? Be om tilbud fra 
booking@augustin.no, telefon 55 30 40 00. 

 

 

A-B-C FOR EN GOD KVELD VED AUGUSTIN OG ALTONA  
 
A) Start med apèritif i Altona  
Et besøk i Altona vinbar er obligatorisk når man 
gjester Augustin. Baren er ofte nevnt som byens beste 
vinbar med et usedvanlig rikholdig vinutvalg og en 
stor champagneliste. Stedet ble kåret til «Bergens 
beste datested» av Bergens Tidendes lesere i 2012. 
Altona har aner fra 1600 tallet. Stedet er de siste 
restene av det første kjente vertshuset i Bergen., 
Herberget Altona, som var byens kulturelle sentrum 
på 1700 tallet og består av seks ulike rom.  
 
B) Julemeny i Brasserie No 22, Altona eller i eget selskapslokale 

Velg det lokalet som passer best for deg og din gruppe: 

Lokaler        Kapasitet Beskrivelse 
Brasserie No22  110 Et koselig spisested modernisert av en av Bølgen og Moi’s interiørarkitekter 
Altona   40 400 år gamle Altona er i dag en intim vinbar og restaurant med seks hvitkalkede rom og 

 uteplass for røkere. Stedet er byens eneste med Wine Spectator seritifikat 
Kapellet   14 Et intimt rom med hvitkalket murhvelving i Altona 
Vinkroken  14 Nok et intimt rom med hvitkalket murhvelving i Altonas indre gemakker.   
    Et langbord for 10-12 + eget bord for 4 
Skrivergaarden  75 Et flott, moderne og egenartet selskapslokale like ved Altona 
Rødder   26 Et hyggelig, nyoppusset lokale ikke langt fra baren Altona  og uteplassen 
Risan   18 Et flott klassisk rom med stor lysekrone, 

  

C) Etter måltidet fortsetter festen i Altona….  

Altona vinbar er stedet for gode samtaler og store vinopplevelser. Baren byr også på et spennende 
brennevinsutvalg og er åpen til kl 01.30 fredag og lørdag. Egen uteservering/uteplass i bakgården for 
røkere. Dersom du leier eget selskapslokale kan du ha din egen dansemusikk, live eller DJ. (Tillegg etter 
kl.01.00). Hotellet samarbeider med flere av byens nattklubber og kan tilby VIP billetter utenom kø med 
gratis adgang før kl. 24.00. 
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DET ER MYE KULTUR I GODT DRIKKE 
Vi er bestandig på leting etter utsøkte smaksopplevelser for våre gjester. Ved Grand Terminus har vi en av Europas 
største whiskysamlinger – barsjefen tilbyr deg 700 ulike tapninger av single malts og arrangerer en årlig 
whiskyfestival. Ved Kalfaret Brygghus serverer vi seks typer hjemmebrygget øl, etter gamle og nyere oppskrifter, fra 
mikrobryggeriet i Hansas historiske produksjonslokaler i Kalfarveien. 
Vinkelnerne ved Altona vinbar har mer enn 1300 ulike viner i vinkjelleren – trolig Bergens mest rikholdige, og den 
eneste som er premiert av Wine Spectator.  
I Terminus Whiskybar tilbyr vi mikrobrygget juleøl- ekte, lokalt håndverk fra Kalfaret som passer godt til sesongens 
menyer. Norsk lov forbyr oss å sette opp navnene på vinene, men vi presenterer her prisnivået på de ulike tilbudene. Vinkelnerne setter gjerne 
sammen en spesialpakke etter din smak og budsjett. 
 

DRIKKEPAKKER JULEBORD 
Pakke 1 –  kr 180 per person  To ganger servering (33cl) øl, juleøl kl F 6,5%, eller glass vin 
 
Pakke 2 – kr 270 per person Aperitiff (glass musserende vin)  

To ganger servering (33cl) øl, juleøl kl F 6,5%, eller glass vin 
 
Pakke 3 – kr 435 per person  To ganger servering (33cl) øl, juleøl kl F 6,5%, eller glass vin 

To ganger servering av glass akevitt (4cl) 
En gang servering av cognac eller likør(4cl) 

 
Pakke 4 – kr 525 per person  Aperitiff (glass musserende vin) 

To ganger servering (33cl) øl, juleøl kl F 6,5%, eller glass vin 
To ganger servering av glass akevitt (4cl) 
En gang servering av cognac eller likør (4cl) 

DRIKKEBONGER  
Disse benyttes som betaling for drikkevarer innenfor en maksverdi som bestiller fastsetter.  
Vi fakturerer de varene som faktisk blir kjøpt for bongene til pris som er lavere eller lik maksverdien. 
 

APERITIFF 
Musserende     fra kr 85 per glass eller kr 425 per flaske 
Champagne     fra kr 130 per glass eller kr 595 per flaske 
Kjøkkensjefens appetittvekker: Tynnskårne, eksklusive skinker, herlig ost, oliven, godt brød kr 95 
 

EPLEMOST FRA ØYSTESE 
Spildegarden er eplemostspesialisten i Hardanger. Deres bruk av eldgamle tradisjoner og ny teknologi resulterer i en 
eplemost som er et utmerket alternativ til vin, med et sortiment som 
varierer fra søtt, fruktig til syrlig. kr 155 per flaske (70 cl) 
 

KAFFE AVEC 
Vi serverer gjerne kaffe avec i baren, et godt samlingssted for de gode samtalene etter måltidet.  
Kaffe kr 40  Avec fra kr 95 
 
Diverse ekstra: 
Tallerkenservering: Ved flere enn 50 gjester må hele selskapet ha samme meny. 
Vår anbefaling ved større selskaper er å velge en buffetløsning. 

Tillegg for oppdekking i eget lokale: lokalleie, lys, blomster, dekor, servitører:    kr     85  
Lukket selskap som varer etter kl 01.00 til dekning av overtid og nattillegg:     Kr 2.700 

 

 

 



 

 

DIVERSE DETALJER  
 
MENYER FOR ALLE ANLEDNINGER  
Kjøkkensjefen har utarbeidet menyer for mange typer anledninger. Selskapsmenyen er kjøkkenets 
signaturmeny. Du finner også blant annet menyer for Tapasbuffeter, Historie og tradisjon, Kanapeer og 
fingermat, Koldtbord og Julemeny. Kjøkkensjefen tar gjerne utfordringen med å skreddersy en meny for 
deg om du ønsker det.  
 

OPPDEKKING, BLOMSTER, LYS  
Passer det for selskapet å spise i Brasserie No22 eller i Altona sammen med andre grupper er det ikke 
tillegg for eget lokale/oppdekking. Dersom du ønsker at selskapet skal være for seg selv i eget lokale 
tilkommer det normalt kr 85 per kuvert for oppdekking, egne blomsteroppsatser, duker, lys osv. 
  

TEMATISERT DEKOR OG LYSSETTING  
Har du lyst å skape ekstra feststemning med egen lyssetting og tema? Vi har kontakt med 
stylister/eventarrangører som kan skape en annerledes ramme for din fest.  
 

TARIFFBASERTE TILLEGG NATT OG BEVEGELIG HELLIGDAGER  
Vi ser oss nødt til å ta en ekstra avgift for å dekke inn tariffbasert tillegg for våre medarbeidere.  
Ved selskap ut over kl 01.00 er standardtillegget kr 2700 per selskap.  
Ved selskap på bevegelige helligdager har vi 100% tillegg i timepriser både i kjøkken og servering og 
standardtillegget er kr 170 per kuvert.  
 

OPPLYSNINGER OM GJESTERS MATALLERGIER  
Vi minner om at vi i god tid på forhånd, senest tre dager før ankomst, ønsker å vite om gjesters 
matallergier og eventuelle vegetarmenyer.  
 

25 STILFULLE KLASSISKE ELLER MODERNE LOKALER  
Finn lokalet som passer for ditt selskap. Augustin og Grand Terminusfamilien tilbyr intime og hyggelige 
lokaler ved Augustin, rustikke og spennende lokaler i Kalfaret Brygghus og røffe og kulturelle lokaler i 
sjøkanten ved USF verftet. Grand Terminus byr på seks ulike lokaler i fredete omgivelser preget av den 
såkalte Bergensklassisismen fra 1928. Terminus Hall er bygget i en nyere del av og er topp moderne med 
egen bar og utgang til Zander Kaaes hage. Lokalene passer for alt fra feiring av runde dager og brylluper 
til julebord og årsfester. Kom på omvisning eller studer selv på grandterminus.no.  
For store events, 100-2000 personer, kontakt Terminus Gastronomi ved peter@grandterminus.no. 
 
Kontaktpersoner: 
Selskapsdetaljer, lokaler, vin    Mat og menyer   Bestilling  
Odd Kvamme     Kåre Husebø   Bookingavdelingen Augustin 
Restaurantsjef Augustin     Kjøkkensjef Augustin   
restaurant@augustin.no    kaare@augustin.no  booking@augustin.no  
T. 55 30 40 73      T. 55 30 41 15    T. 55 30 40 00 
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