
Hotell Älvdalen
Dalgatan 77   webb: www.hotellalvdalen.se       Tel: 0251-105 00
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FÖRRÄTT:

� Kantarelltoast   79:-

� Suo∂wattn och klimp, minikavelgrisrulle med messmör  89:-

� Varmrökt Älvdalslax med hjortroncrème   89:-

� Gravad röding med västerbottenmousse och tunnbrödschips   95:-

� Älvdalsskagen med västerbottengratinerade kavelgrissticks  95:-

VARMRÄTT:

� Dagens lunchbuffé   89:-

� Dagens lunch, serverad 129:-

� Suo∂wattn och klimp, kavelgrisrulle med messmör 129:-

� Fläskfilé med husets bearnaise, stekt sparris och potatisgratäng 169:-

� Älvdalslax med rotfruktspytt och dragoncrème  179:-

� Älgfärsbiffar med råstekt potatis och messmörssås 179:-

� Husets laxplanka med Älvdalslax, hemgjord duchess, vitvinssås,  
   grillad tomat och sparris  249:-

� Siljansbiff med ugnsrostade rotfrukter och rödvinssås  259:-

� Husets plankstek med ryggbiff, hemgjord duchess, husets bearnaise,  
   grillad tomat och baconlindad sparris   279:-

� Lågtempad älgstek, rödvinssås med smak av lingon, timjandoftande  279:- 
    kantareller och friterad palsternacka toppad med sirapsglaserat sidfläsk

� Renstek med smörstekta kantareller, picklad rödlök, chèvrecrème  
    och örtrostad potatis   299:-

DESSERT:

� Vaniljglass med skogens varma guld  79:-

� Färskostmousse med myltade hjortron  79:-

� Lingon och kola-trifle  69:-

� Chokladfondant med hallonkompott  69:-

MINNESSTUND:

� Smörgåstårta; räktårta eller ost- & skinktårta  79:-

� Tårta  45:- 

� Hembakad kaka  25:-
Minst 10 personer. Hela sällskapet måste enas om en meny, detta för att köket skall kunna leverera 
högsta kvalitet. Självklart tar vi hänsyn till allergier. Alla priser är per person. Beställning minst fyra  
vardagar i förväg. Justering/ändring av antal kan göras fram till 24 timmar innan utsatt tid därefter 
debiteras beställt antal.
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Menyförslag från oss, inspirerade av Älvdalens tre riken:  
– ÄLVRIKET, SKOGSRIKET OCH FJÄLLRIKET 

ÄLVRIKET 

FÖRRÄTT:  Suo∂wattn, klimp och minikavelgrisrulle med messmör

VARMRÄTT: Älvdalslax med rotfruktspytt och dragoncrème

DESSERT:  Färskostmousse med myltade hjortron

Pris/person: 347:-

SKOGSRIKET 

FÖRRÄTT:  Kantarelltoast

VARMRÄTT:  Älgfärsbiffar med råstekt potatis och messmörssås

DESSERT:  Lingon & kola-trifle

Pris/person: 327:-

FJÄLLRIKET 

FÖRRÄTT:  Gravad röding med västerbottenmousse och  

                  tunnbrödschips

VARMRÄTT:  Renstek med smörstekta kantareller, picklad rödlök,    

                     chèvrecrème och örtrostad potatis

DESSERT:  Vaniljglass med skogens varma guld

Pris/person: 453:-

Detta är förslag från oss, men ni kan alltid komponera meny efter egna önskemål.

Vi har självklart dryckespaket som passar de olika menyförslagen. 
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