
MENY

DRIKKE

Mineralvann  38,–

Munkholm  48,–

Rødvin / Hvitvin / Prosecco glass 90,–

Rødvin / Hvitvin / Prosecco flaske fra  390,–

Øl / Cider / Smirnoff  90,–

Akevitt / Konjakk / Baileys / Whiskey  100,–

Drinker  100,–

Historien om Damphuset
Wilhelm August Thams kom fra Fredrikstad til  Ingdalen i 
Agdenes kommune i 1859 og startet der sagbruk- og tre-
lastforretning. 

I 1867 flyttet han bedriften til Orkedalsøren der han bygde 
opp en stor bedrift og kjøpte opp store skog eiendommer. 
I 1872 brant hele bruket ned, og det sies at grunnleggeren 
sto på bruksbakken og så på  brannen da han sa: La skitten 
brenne, det er for smått likevel.

Etter brannen overlot han sagbruksforretningen til 
 sønnen Marentius som videreutviklet bruket og  satset på 
bl.a.  videreforedling av planken. Det var  damp kraften som 
gjorde det mulig å flytte bruket hit.  Damp maskinhuset 
som teglsteinsbygningen kalles i  daglig tale, ble bygd 
etter brannen for å huse den  store damp maskinen som 
ble innkjøpt fra England. I dag er dampmaskinhuset den 
eneste bygning som står igjen etter det tradisjonsrike 
Strandheim Brug som var en av Norges første ferdighus-
produsenter. Herfra ble hus sendt til alle verdenshjørner, 
og et av de mest  kjente er stavkirken Thamspaviljongen 
som ble bygd til  verdensutstillingen i Chicago i 1893. 

I 2010 kjøpte Iren og  Eduard teglsteinhuset.  Formålet 
var å få  ryddet og  pusset opp det slik at den vakre 
 historiske  bygningen igjen  kunne brukes. Siden  sommeren 
2012 har Damphuset vært utleid til mange forskjellige 
 arrangement. Helt fra starten av  oppussingen har  fokuset 
vært å  beholde husets opprinne lige fasade. Interiøret 
 bærer preg av  husets historie. I 2014 fikk Damphuset 
 Orkdal  Kommunes byggeskikkpris.

damphuset.no



LUNSJ / SMÅRETT

Langbrua landgang 135,–
Smørbrød med lokalt pålegg (røkt laks, 
 spekeskinke av okse,  spekepølse og egg)

       

Damphuset sandwich 169,–
Med kylling, tomat, mozzarella, salat  
 og stekte poteter. Gratinert i ovn

  

Terna fiskesuppe 150,–
Toppet med ferske reker og blåskjell
Brød og smør + kr 25,–

       

Kremet kyllingpasta  179,– 
Serveres med godt brød

    

Kylling- og baconsalat  169,–
Med fetaost, chiliaïoli og brød

H   M

BARNEMENY 

Pannekaker  85,–
3 pannekaker som serveres med syltetøy  
og sukker. Bacon om ønskelig

    

Kylling med pasta  95,–
Stekt kyllingfilet servert med pasta

    

SERVERES I TILLEGG TIL 
SMÅRETTER ETTER KL. 16.00MIDDAG

Biff av indrefilet 295,–
Saltbakt småpotet, grillet bifftomat,  
stekt sopp og peppersaus

 

Smørstekt torsk 275,–
Med søtpotetmos, sauterte  
 aspargesbønner og soyasjy

F   

SØTSAKER

Cornerkaka  40,–
Sjokoladekake med friske bær 

    

Varm vaffel 30,–  
1/2 plate med ost eller syltetøy

    

Pannekake med is 85,–
Bærsaus/sjokoladesaus etter eget ønske

    

Vaniljepannacotta 95,–
Serveres med bærsaus

ALLERGENER

MELK EGG HVETE SKALLDYR SOYAFISK


