
Konferensmeny  
höst  och  vinter  

2019/2020  
(Menyn gäll er  p er ioden 1/10  2019  tom 30/4  2020  
med  re s ervation för  ändringar  i  utbud  och  pr i s )



meny 1
Älvdalsrom med syrad grädde sälenstomp och tillbehör

 
Älggryta med skogssvamp, rökt sidfläsk 

samt krossad potatis med pepparrot och bryntsmör
 

Gräddfils Pannacotta med hjortronmylta och knäckcrunch

meny 2
Krämig Jordärtskockssoppa med krispiga skockachips 

och confiterad karljohansvamp
 

Kronkotlett på Siljans charks gårdsgris, karamelliserad lökkräm och gremolata, 
krispig lök och körvel Rökt saltbakad selleri i skal, 

med ättiksvinägrett och örter
 

karamelliserad Äppelpaj med havre-smuldeg och vaniljsås

Välj mellan meny 1 eller 2 
för erat sällskap

595 : -  e x  moms /  p er son
3-rätters  



Rätter
Enrisrökt Älvdalsregnbåge

 
Krispig fläsksida från siljans chark

 
Slaktarbiff toppad med rostad pankomärg och chimmichurri

 
Tillbehör

Rödvinssås
Rostadvitlöksemulsion

Soya och ingefära vinägrett
Chimmichurri

 Grönsallad
Coleslaw

Krämig waldorfsallad
Rostade betor med honung och ost

 
Endive och Champinjoner med vitlök och vinägrett på fatlagrad vinäger

 
Matvetesallad med inkokt pumpa, picklad lök och rostade pumpakärnor

 
Brynt smör bakad potatis med potatiskrisp och örtsmör 

 
Bröd och smör

425 : -  e x  moms /  p er son
Buffé



Rätter
Enrisrökt Älvdalsregnbåge

 
Krispig fläsksida från siljans chark

 
Slaktarbiff toppad med rostad pankomärg och chimmichurri

 
Tillbehör

Rödvinssås
Rostadvitlöksemulsion

Soya och ingefära vinägrett
Chimmichurri

 Grönsallad
Coleslaw

Krämig waldorfsallad
Rostade betor med honung och ost

 
Endive och Champinjoner med vitlök och vinägrett på fatlagrad vinäger

 
Matvetesallad med inkokt pumpa, picklad lök och rostade pumpakärnor

 
Brynt smör bakad potatis med potatiskrisp och örtsmör 

 
Bröd och smör

425 : -  e x  moms /  p er son
Buffé



Älvdalsrom med syrad grädde sälenstomp och
tillbehör 

 
Krämig Jordärtskockssoppa med krispiga jordärtskockschips

 och bakad karljohansvamp

125 : -  e x  moms /  p er son
förrätt

Des sert

karamelliserad Äppelpaj med smuldeg och vaniljsås
 

Gräddfils Pannacotta med hjortronmylta
 och knäckcrunch

125 : -  e x  moms /  p er son

t i l lval  Buffé
Välj mellan en förrät och en dessert

för erat sällskap



Konferensf ika  
Mackor

ljust bröd eller grovt 
59:- ex moms / person

VÄlj mellan:
 

 ost och skinkfralla med groddar och tomatpesto
 

Salami med brie och groddar
 

vegetarisk med ärthommus skot och avocado
 
 
 

Fika 
27:- ex. moms / Peson

Välj mellan:
 

Go knul (chokladbollar)
 

Fyriskaka på rabarber med vispad grädde
 


