Den Franske Sal lukker dørene 1 time før museets stengetid
Matservering fra kl 11.00 til kl 16.00 alle dager

Mat | Food
Sildetallerken | Norwegian Herring | 149,- |
Sursild, Carlos spekesild og røkt makrell, servert med rugbrød, kokt egg, syltet rødløk og rømme.
Traditional Norwegian herring served both pickled and cured. Served with smoked
mackerel, dark rye bread, egg, red onion and sour cream.
Kalkunsalat | Turkey Salad | 155,- |
Salat servert med kalkun, appelsin-couscous, fenikkel og ferskost fra Grøndalen Gårdsmeieri med mynte
og agurk (kan fås som vegetar).
Salad with turkey, orange couscous, fennel and fresh cream -cheese from Grøndalen
Farm.
Salat med gresskar & fetaost | Pumpkin salad | 149,- |
Salat med ovnsbakt gresskar, fetaost og gresskarkjerner.
Salad with pumpkin, feta cheese and pumpkin seeds.
Laksesmørbrød | Salmon Sandwich | 134,- |
Smørbrød med røkelaks, salat, snøfrisk og eggerøre.
Sandwich with smoked salmon, salad, goat-cream cheese and scrambled eggs.
Fiskekake på rugbrød | Norwegian Fish Cake | 129,- |
Fiskekake fra Fiskeriet på Youngstorget, servert på rugbrød med remulade, stekt løk og fennikel.
Traditional Norwegian Fish Cake, served on rye bread, with rémoulade, onion and fennel.
Rugbrødblings | Open sandwich of rye bread | 72,- |
Rugbrød servert med grov leverpostei, bacon og sjampinjong
Dark rye bread served with liver patê, bacon and mushrooms.
Te tallerken | Tea platter | 345,- |
Te tallerken med scones, hjemmelaget syltetøy, snitter, noe søtt og en stor kanne valgfri te. Til 2 personer
Afternoon tea served with scones, something sweet, various small open sandwiches and
a large pot of tea. Serves two.
Champagne-te tallerken | Champagne-Tea platter | 895,- |
Te tallerken servert med en flaske husets Champagne.
Tea platter served with a bottle of Champagne.

Bakst | Pastry
Scone | 43,- |
Scone servert med smør og hjemmelaget syltetøy.
Scone served with butter and homemade jam.
Croissant | 29,- |
Wienerbrød | 29,- |
Danish
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Kaker | Cakes
Vi lager kakene våre selv, kun på de beste råvarer og
etter egen oppskrift.
Brownie | 49,- |
Gulrotkake med vanilje-ostekrem | 59,- |
Carrot cake with vanilla-cheese cream.
Ostekake | 62,- |
Cream-Cheese cake.
Sesongens kake
Sesongens kake, spør servitøren om dagens utvalg.
Cake of the season, ask the staff for today’s selection.
Makroner | 22,- |
Various delicious macarons.

Sjokolade | Chocolate
Varm sjokolade | Hot Chocolate | 41,- |
Varm sjokolade laget på Valrhonass ’Caraïbe 66%’ mørk sjokolade.
Varm Manjari-sjokolade | Hot Manjari-Chilli Chocolate | 48,- |
Varm sjokolade laget på Valrhonas ’Manjari 64%’ sjokolade tilsatt litt ekte vanilje og chili.
Varm marshmallowsjokolade | Hot Marshmallow Chocolate | 46,- |
Varm sjokolade med marshmallows.
Varm myntesjokolade | Hot Mint Chocolate | 46,- |
Varm sjokolade laget med mynte.
Valrhonas Manjari 64% | 25,- |
En liten skål med Manjarisjokolade, kanskje verdens beste sjokolade.
A small bowl of Valhrona Manjari Chocolate

Kalde drikker | Cold beverages
Eplejuice | Apple juice | 31,- / 92,- |
Eplejuice fra Ringi Gård i Bærum.
Limonade | Our own fresh Lemonade | 33,- |
Klassisk limonade laget på sitron og sukker.
Iste | Ice-tea | 31,- |
Iste med appelsin og sitron.
Mineralvann | Mineral- & Soda water | 35,- |
Farris | Imsdal | Solo | Pepsi | PepsiMax | 7-up
Glass melk | Glass of milk | 19,- |
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Kaffe | Coffee
Kopp kaffe | Black coffee | 29,- |
Espresso | 26,- / 30,- |
Americano | 26,- / 30,- |
Cappuccino | 34,- / 38,- |
Cortado | 30,- / 34,- |
Café au lait | 37,- / 41,- |

Te | Tea
Te serveres i tekanner på 0,5 liter eller 1 liter.
Tea is served in 0.5 or 1.0 litre teapots.
Sort te | Black tea
Darjeeling Select FTGFOP | India | 37,- / 52,- |
Topp kvalitet Darjeeling. Direkte importert fra Araya teplantasjen i India. Fyldig og rund smak kombinert
med typisk Darjeeling te aroma. Bokstavene beskriver blad-størrelsen; ‘First Tippy Golden Flowery
Orange Pekoe’.
Assam FBOP | India | 37,- / 52,- |
Høytvoksende, indisk te fra Assam-distriktet nordøst i India. Kraftig te som egner seg godt til mat. Drikkes
gjerne med melk.
Lapsang Souchong | Kina | 35,- / 49,- |
Kinesisk tradisjonell te, teen er røket og gir en utpreget og spesiell røksmak. Bør oppleves!
Ceylon Uva | Sri Lanka | 35,- / 49,- |
Te av meget høy kvalitet fra Uva-distriktet i Sri Lankas høyfjell. Vokser i 2000 meters høyde og har en
meget fin aroma og smak
Hvit te | White tea
Jasmin Tai Mu Long Zhu | Kina | 49,- / 64,- |
Kalles ofte drageøyne eller Buddhas tårer. En helt spesiell kvalitet, håndrullet sjasmin te som er rik på
antioksidanter. Drikkes ikke med melk.
Pai Mu Tan | Kina | 49,- / 64,- |
Pai Mu Tan betyr hvit Peon og refererer seg til de vakre hvite blomstene på tebusken. Hvit te er tørket
naturlig eller med damp. Grove blader blandet med små skudd, grønn/hvit i farge. Mild og søt med
blomsteraktig aroma.
Grønn te | Green tea
Green Sencha Fukuju | Japan | 47,- / 62,- |
Original japanske grønn Sencha te med mørkegrønne, lange blader. Sencha te dyrkes i Japan, Kina og
Taiwan. Dette er kanskje den mest ‘berømte’ grønne tekvaliteten.
Chun Me | Kina | 36,- / 51,- |
Økologisk dyrket grønn te av fantastisk kvalitet. Den har karakteristiske, slanke og lett krummete blad. En
middels kraftig te, som er gylden farge i koppen. Chun me betyr: ’vakre øyenbryn’.
Green Monkey | Kina | 35,- / 49,- |
En spesialitet fra Fukien-provinsen, plukket i april måned. Frisk duft, honninggul farge i koppen og en
utpreget aroma.
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Oolong te | Oolong tea
Formosa Oolong | Taiwan | 35,- / 49,- |
Halvfermentert te fra Taiwan. Brune teblader, lys i koppen En spesialitet
fra Taiwan.
Frukt te & Urte te | Fruit & Herbal tea
Løvetann | Dandelion | 35,- / 49,- |
Te laget på tørket løvetann. Sunt og stimulerende for fordøyelsesystemet.
Peppermynte | Peppermint | 35,- / 49,- |
Forsiktig tørket peppermynte som er rik på eteriske oljer. Disse
oljene gir peppermynten en behagelig aroma. Inneholder ikke koffein.
Frukt Te | Fruit tea | 35,- / 49,- |
Fruktblanding som inneholder hibiscus, nype, appelsinskall og
solsikkeblomst. Aromatisert med aprikos
Rooibos | Sør Afrika | 35,- / 49,- |
Ren og ublandet med en mild smak. Tilhører plantegruppen Aspalathus Linearis, som man kun finner i
Sør Afrika. Rooibos inneholder ikke koffein. Serveres med fersk ingefær.
Smakssatt te | Blended tea
Earl Grey | 35,- / 49,- |
Blanding av tesorter fra Ceylon, India og Kina tilsatt blant annet bergamotolje.
Lychee | 35,- / 49,- |
Sort te tilsatt lychee-frukt
Chai | 44,- |
Chai betyr kort og godt te, men forbindes med en indisk spesialitet med kryddersmak. Inneholder sort te,
pepper, kanel, ingefær, kardemomme og nellik. Vi serverer den i et glass med melk og honning.

Vin & Champagne
Champagne
Camille Savès Carte Blanche Brut | NV | 550,- fl. |
Tradisjonell champagnevinifikasjon med 75% pinot noir og 25% chardonnay. Utpreget moden og frisk
rødlig eple- og jordbærpreget nese, syrlig, stram og likevel rik vintype med moden eplepreget aroma og
markant autolysekarakter.
Billecart-Salmon Brut Réserve Rosé | NV | 900,- fl. |
Moden, delikat og elegant champagne med rene fruktaromaer, epler og røde bær på duft. Fast og fin
avslutning og lang ettersmak. 50% chardonnay, 40% pinot noir og 10% pinot meunier.
Musserende vin | Sparkling wine
Les Caves des Hautes Côtes - Crémant de Bourgogne | 395,- fl. |
En Blanc de Noirs fra vinmarker i Hautes Côtes de Beaune og Hautes Côtes de Nuits i det sentrale
Burgund. Frisk, tiltalende og delikat med aromaer av røde frukter og modne epler, medium fylde og tørr
avslutning.

Hvitvin | White wine
Foucher Chardonnay - Dominique Foucher | 72,- glass / 350,- fl. |
Chardonnay fra flere deler av Loire dalen, og derfor også flere typer jordsmonn, hovedsaklig kalkholdig
jord ispedd flint og leire. Gyllen gul i fargen med blomster og sitrus på nesen, og innslag av honning.
Sitruspreg i munnen med fin balanse mellom sødme og syre.
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Chablis Moreau - Christian Moreau et Fils | 530,- fl. |
Floral og mineralsk chablis med sitrus, lime og et streif av anis på duft. Floral, syrlig og mineralsk også i
munnen med god sødme og pen fylde.
Rødvin | Red wine
Chateau Prat-Castel - Terrois de Lagrave | 72,- glass / 350,- fl. |
Saftig og tiltalende bærtone som henspeiler til mørke bær som blåbær og solbærmed et lett anstrøk av
urter og krydder på duft. En frisk og saftig vin med flott fruktkonsentrasjon i munnen.
Bourgogne Rouge Roncevie - Do. Arlaud Père et Fils | 565,- fl. |
Miks av mørk og lys pinotfrukt på duft, spicy regionalvin med genuin pinotkarakter, elegant og sødmefull i
munnen og delikate tanniner.
Rød og hvit alkoholfri vin | 65,- |
Red- or white non alcoholic wine

Øl | Beer
Kronenbourg 1664 | Frankrike | 33cl | 59,- |
Klassisk pilsnerøl brygget i Strasbourg siden 1952. 4,7% alkohol.
Atna Bryggeri ”Nakenbad” Økologisk | Norge | 33cl | 59,- |
Fyldig pilsnerøl fra Stor-Elvdal i Østerdalen, laget kun på økologisk malt og humle. Ufiltrert og
upasteurisert, med smaken av villmarken rundt Atna. 6,5 % alkohol.
Sara de Silenrieux | Belgia | 33cl | 89,- |
Økologisk hveteøl fra Belgia. Elegant duft med gule epler og brød. Friskt anslag, veldig fruktig og deilig
med flott skum. Fin syre, og en smak som sitter veldig godt. 6% alkohol.
Haandbryggeriet Pale Ale | Norge | 50cl | 84,- |
Overgjæret Pale Ale fra Haandbryggeriet i Drammen som siden 2005 har brygget noe av Norges beste øl.
Dyp gyllen farge med et middels skum. Frisk, fruktig og humlepreget duft. Lett til middels fyldig på smak
og pent balansert. 4,5% alkohol
Munkholm | 33cl | 35,- |
Non- alcoholic beer.
Ta med hjem?
Alle kakene, konfekten og bakst kan kjøpes for å ta med hjem. Vi tar også imot større bestillinger og
ønsker. Vi selger også teen vi serverer i løsvekt.
Bring home?
All our cakes, tea, chocolates and today’s pastry are available for
take away. We are also happy to accept your special wishes and large
orders.

Den Franske Sal
Den franske sal er med sin blankpolerte stukkmarmor og forgylte detaljer et av Nasjonalgalleriets mest
overdådige rom. Salen ble bygget i 1923 og fikk sitt navn og sin arkitektoniske utformning etter det som
skulle vises: En omfattende samling gipskopier av fransk 1600- og 1700-talls skulpturer, som var en gave
fra den franske stat. Originalene tilhørte Louvre og kopiene ble støpt på Louvres eget gipsstøperi.
Arkitekt Arnstein Arneberg fikk oppdraget og lot salen smykke med stukkmarmorerte vegger, håndskårne,
forgylte radiatorskjermer (med franske liljer) og ekte eikeparkett. Stukkmarmoren, som altså ikke er
marmor, men gips, fargepulver og lim, slipt og vokspolert, ble laget av gipsmakeren Giovanni De Paolis.
I begynnelsen av 1960-årene ble rommet bygget om til utstillingssal for antikk skulptur, og deretter til
kontorer. I 2002 ble salen tilbakeført til sin opprinnelige prakt, men gitt et nytt innhold. Arkitekt for den nye
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innredningen har vært Kristin Jarmund Arkitekter.
Relieffene som ble montert inn i veggene, er en del av den franske gaven: Kvinnefigurene hørte
opprinnelig til Jean Goujons La fontaine des innocents - De uskyldiges fontene - oppført i Paris i 1547, og
senere overført til Louvre. Bystene i vinduene forestiller (fra venstre): Maleren og museumsdirektøren
Pierre Mignard av Desjardin, Marie Antoinette av Lecomte og Le grand Condé av Coysevox.

Spør oss om muligheten for å arrangere selskap i Den Franske Sal!

