
FÖRRÄTTER
Ljummen potatis och purjolökssoppa 
med inkokt röding och sikrom 145:-

Hjorttartar med inlagda kantareller, 
tryffelmajonnäs, & stekt purjolök 155:-

Fjälltoast med kallrökt röding, majonnäs, 
räkor, pepparrot & äpple 165:- 

Svenska ”tapas”: 
Rödingröra, gubbröra och rökt renröra 195:-

VARMRÄTTER
Konfiterad rotselleri med grönkål, kantareller,  

chimmichuri & rödvinssås 235:-

Ångad hälleflundra med rostade rödbetor, kapris,  
sidfläsk, pepparrot, brynt smör & kokt potatis 295:-

Rödingfilé med grillad sallad, palsternackspuré, sikrom,  
picklad rödlök & champagnesås 275:-

Reninnanlår med stekta kantareller, schalottenlök,  
potatisfondant, grönkål & lingonssky 295:-

EFTERRÄTTER
Crème Brûlée med kvällens sorbet 110 kr

Päronbavaroise med picklade päron, pärongel, havrecrunch, 
maräng & tapioka smaksatt med mynta 115:-

Chokladpave med hallonsorbet, chokladjord & sherrygel 125:-

Kaffegodis 35:-/st

Ostbricka   145:-

ÖL & CIDER / BEER & CIDER
Fjällager i samarbete med Stallhagen, 40cl, 4,7%  ............................................................................ 79:-
Stallhagen IPA , 33cl, 5,5%  ............................................................................................................................. 79:-
Stallhagen Red ale, 33cl, 5,5% ...................................................................................................................... 79:-
Strongbow torr äppelcider, 33cl, 5,0%,  ...................................................................................................  75:-

ALKOHOLFRITT / ALCOHOL – FREE
Stallhagen Styrman, IPA, alkoholfri, 33cl  ............................................................................................... 45:-
Melleruds alkoholfria pilsner, 33cl  ............................................................................................................. 45:-
Briska alkoholfria päroncider, 33cl  ............................................................................................................ 45:-
Läsk & mineralvatten / soft drinks  ........................................................................................................... 32:-
Äppelmust / apple juice  ................................................................................................................................  40:- 

VITT VIN / WHITE WINE BY THE GLASS
2019 Laurent Miquel, Chardonnay/Viogner, Languedoc-Roussillon, Frankrike  .................. 85:- 
2019 Eins Zwei Dry, Riesling Trocken, Weingut Leitz, Rheingau, Tyskland  ........................... 110:-
2018 Morgan Bay Cellars, Chardonnay, Morgan Bay, Kalifornien, USA  .................................. 125:-

RÖTT VIN / RED WINE BY THE GLASS
2018 Laurent Miquel, Cabernet/Syrah, Languedoc-Roussillon, Frankrike  ............................. 85:-
2018 Côte du Rhône Les Vieilles Vignes, Domaine Santa Duc, Rhône, Frankrike  ............ 135:-
2019 Gran Sasso, Montepulciano EKO, Caldora, Abruzzo, Italien  .............................................  115:-
2019 Honoro Vera, Garnacha, Ateca Calatayud, Spanien  ............................................................. 125:-

FRÅGA EFTER VÅR ÖL- OCH VINLISTA!

SALLADER
Chèvre Chaud med variation av betor, valnötter, 

bönor och honungsvinägrett 195:-

DRINKAR OCH CHAMPAGNE

Glas Cava 95:- 

Dry Martini 145:- 

Gin&Tonic 104:-/148:-

VÅRA KLASSIKER

Oxfilé med pommes frites, bearnaisesås & mixsallad 375:-

Renskav serveras med smörfrästa champinjoner, potatismos & rårörda lingon 195:- 

Högrevsburgare med cheddar, rödlök och sidfläskchutney, 

husets dressing & pommes frites 210:- 

LUNCH
 Lunch serveras måndag till fredag kl. 11.30-14.00 tom. v. 49, därefter varje dag säsongen ut.Ny rätt varje dag inkl. salladsbuffé, bröd & kaffe.

MATSÄCK
Från frukostbuffén kan du packa din egen matsäck för dagens utflykter och äventyr. 85:- för smörgåspaket och 55:- för kaffetermos.

HÅLL IGÅNG!
HÅLL IGÅNG!
HÅLL IGÅNG!

ALLERGIER? 

Prata med oss så hjälper vi dig.

VINTERNS VEGETARISKA MENY
Ljummen potatis och purjolökssoppa

Konfiterad rotselleri med grönkål, kantareller,  
chimmichuri & rödvinssås

Chokladpave med hallonsorbet, chokladjord & sherrygel
455:-/pers 

VINTERNS FISKMENY
Fjälltoast med kallrökt röding, majonnäs, 

räkor, pepparrot & äpple
Rödingfilé med grillad sallad, palsternackspuré, sikrom,  

picklad rödlök & champagnesås 
Päronbavaroise med picklade päron, pärongel, havrecrunch, maräng & tapioka smaksatt med mynta 

495:-/pers 

VINTERNS KÖTTMENY
Hjorttartar med inlagda kantareller, 

tryffelmajonnäs, & stekt purjolök
Reninnanlår med stekta kantareller, schalottenlök,  

potatisfondant, grönkål & lingonssky
Crème Brûlée med kvällens sorbet

505:-/pers

LÅNGLUNCH I TOPPSTUGAN...
Vi är givetvis partiska men menar att på Funäsdalsberget finns de längsta 
och skönaste pisterna i Funäsfjällen och den klart bästa parken. När det 
blåser är det oftast lä på Berget och utsikten från Toppstugan slår det mesta. 
Med FunäsGondolen når du också det 3 km långa spåret på toppen med en 
mysig lunch i Toppstugan. Även områdets 60 mil skoterspår passerar här.

...VILTKÖTTBULLAR I KÅVAN...
I Kåvan Cafe och gästcenter finns allt som gör att dagen på Berget blir bra. Här 
äter ni gott från menyn, värmer er vid brasan, tar med matsäcken, lapar sol 
på terrassen och äter nygrillade hamburgare under delar av året. Runt Funäs-
dalen hittar ni en stor del av områdets 30 mil längdspår. Kika på spårtavlan 
utanför vandrarhemmet. En tur på sjön kan t ex vara lagom innan after-skin.

...OCH DÄREFTER RELAX!
Från kl 15 startar after-skin i lobbyn och loungen med en lättare meny och 
goda drycker. Vad sägs om en Funäslager, en Gluhwein eller en Irish Coffe 
till en toast eller lite ost och kallskuret? Därefter är alla välkomna för en 
skön stund i bastun och jacuzzin (bokas i receptionen). Köp med lite dryck 
och snacks för att njuta ännu lite mer. Vi finns i hjärtat av Funäsdalen med 
närhet till all shopping och kultur. Missa t ex inte en tur till Härjedalens 
fjällmuseum och Fornminnesparken.


