
VÅRA KLASSIKER

Grillad oxfilé med pommes frites, bearnaisesås & mixsallad 395:-

Renskav serveras med smörfrästa champinjoner, potatismos & rårörda lingon 235:-

Högrevsburgare med cheddarost, rödlök, tomat, sallad, husets dressing & pommes frites 225:-

SOMMARENS FISKMENY
Vit sparris med rökt fjällröding, citronemulsion, krispig 

schalottenlök, vattenkrasse & sikrom

Fjällröding med grön sparris, gröna svenska ärtor, sojabönor, 
babyspenat & citrondoftande korianderdressing

Yoghurtmousse med jordgubbar,  
jordgubbsmaräng & dragonolja

580:-/pers 

SOMMARENS KÖTTMENY
Carpaccio av gravat reninnanlår med havtorn,  

enbärsmajonnäs & krispig ostronskivling

Bookmaker Toast; oxfilé, smörstekt toast med pepparrot, äggula 
& senapsvisp. Tomatsallad, dijonnaise & pommes frites

Crème Brûlée med kvällens sorbet

575:-/pers

SOMMARENS VEGETARISKA MENY
Nässelsoppa med tångkaviar, krutonger & äggkräm

Ugnsrostad blomkål med palsternackspuré,  
rostade hasselnötter, gremolata & het chilidressing

Chokladvariation med bourbonglass & persiljecoulis

450:-/pers

FÖRRÄTTER
Vit sparris med rökt fjällröding, citronemulsion, krispig 

schalottenlök, vattenkrasse & sikrom 185:-

Fjällrestaurangens klassiska ”tapas”; rödingröra,  
gubbröra & rökt renröra 215:-

Nässelsoppa med regnbågsrom, krutonger & äggkräm 145:-

Carpaccio av gravat reninnanlår med havtorn,  
enbärsmajonnäs & krispig ostronskivling 185:-

VARMRÄTTER
Ugnsrostad blomkål med palsternackspuré,  

rostade hasselnötter, gremolata & het chilidressing 210:- 

Bookmaker Toast; oxfilé, smörstekt toast med pepparrot, äggula 
& senapsvisp. Tomatsallad, dijonnaise & pommes frites 329:-

Fjällröding med grön sparris, gröna svenska ärtor, sojabönor, 
babyspenat & citrondoftande korianderdressing 315:- 

EFTERRÄTTER
Yoghurtmousse med jordgubbar,  

jordgubbsmaräng & dragonolja 145:-

Chokladvariation med bourbonglass & persiljecoulis 145:-

Crème Brûlée med kvällens sorbet 125:-

Ostbricka med husets hemlagade marmelad och bakat bröd 150:-

ÖL & CIDER 
Fjällager i samarbete med Stallhagens bryggeri på Åland, 4,7% , 40 cl   ................................ 89:-
Stallhagen IPA , 5,5%, 33 cl  ........................................................................................................................... 79:-
Stallhagen Red ale, 5,5%, 33 cl  .................................................................................................................... 79:-
Strongbow torr äppelcider, 5,0%, 33 cl  ................................................................................................... 79:-

ALKOHOLFRITT 
Stallhagen Styrman, IPA, alkoholfri, 33 cl  ............................................................................................. 45:-
Melleruds alkoholfria pilsner, 33 cl  ............................................................................................................ 45:-
Briska alkoholfria päroncider, 33 cl  ........................................................................................................... 45:-
Läsk & mineralvatten  ...................................................................................................................................... 32:- 
Äppelmust  ............................................................................................................................................................. 45:- 

VITT PÅ GLAS 
2020 Laurent Miquel, Chardonnay/Viogner, Languedoc-Roussillon, Frankrike .................  90:-
2021 Eins Zwei Dry, Riesling Trocken, Weingut Leitz, Rheingau, Tyskland  ...........................  115:-
2019 Morgan Bay Cellars, Chardonnay, Morgan Bay, Kalifornien, USA  .................................. 125:-
2019 Hunky Dory, Sauvignon Blanc EKO, Marlborough, Nya Zeeland  .................................... 135:-

RÖTT VIN PÅ GLAS 
2019 Laurent Miquel, Cabernet/Syrah, Languedoc-Roussillon, Frankrike  ............................  90:-
2019 Gran Sasso, Montepulciano EKO, Caldora, Abruzzo, Italien  .............................................  115:-
2020 Honoro Vera, Garnacha, Ateca Calatayud, Spanien  ............................................................ 125:-
2017 Côte du Rhône Les Vieilles Vignes, Domaine Santa Duc, Rhône, Frankrike  ............. 135:-

FRÅGA EFTER VÅR ÖL- OCH VINLISTA!

SALLADER

Varmrökt fjällröding med plocksallad, ägg, dillma-

jonnäs, kavringskrutonger, picklad beta & väster-
bottensost 225:-

Chèvre Chaud med variation av betor, valnötter, 

bönor & honungsvinägrett 210:-

DRINKAR & BUBBEL

Glas Cava 95:-

Dry Martini 148:- 

Glas rosé 95:-

Gin&Tonic 148:-

LUNCH
Lunch serveras varje dag kl 12.00 - 14.00.Ny rätt varje dag inkl. salladsbuffé, bröd & kaffe.

MATSÄCK
Från frukostbuffén kan du packa din egen matsäck för dagens utflykter och äventyr. 95:- för smörgåspaket och 75:- för kaffetermos.

OBEGRÄNSAT MED AKTIVITETER
I Funäsdalen finns det aktiviteter i mängder! Fråga vår personal om råd, 
tips och idéer. Receptionen hjälper dig att boka olika typer av aktiviteter 
och arrangemang.

BASTU & JACUZZI
Efter en dag på fjället är det underbart att ta en varm bastu. Du kan 
också boka våra utomhusjacuzzis. Köp med dig dryck och snacks för att 
göra njutningen ännu större.

TOPPSTUGAN
950 meter över havet ligger Funäsdalsbergets Toppstuga med en fantastisk 
utsikt över fjällvärlden. Efter ett besök på bergets absoluta topp där 
man en klar dag ser Helags, Sylarna och ända in i Norge passar det ut-
märkt med lunch eller fika på Toppstugan. Det finns flera sätt att ta sig 
upp dit. Det bekvämaste sättet är att åka Gondol ända nerifrån byn. Den 
lite mer äventyrliga vandrar upp eller varför inte gå klätterstigen, Via 
Ferrata, som kräver både hjälm och sele som finns att hyra i byn. Väl uppe 
på toppen kan du också besöka den samiska parken Lopme Laante.

HÅLL IGÅNG!
HÅLL IGÅNG!
HÅLL IGÅNG!

ALLERGIER? 

Prata med oss så hjälper vi dig.


