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Välkommen
- Många valmöjligheter -

En konferens i Sälen bjuder på många möjligheter. Här kan du
njuta av vacker fjällmiljö, god mat, sport & friluftsliv. Vi på Jonas i
Sälen har konferenser året om och kan erbjuda konferenslokal,
boende, mat & aktiviteter. Hos oss har du många valmöjligheter för
att skräddarsy en konferens, teambuilding eller kickoff som passar
erat företag!
Vi har allt från nybyggda konferenslokaler i Sälen Business Center
till genuina fäbods miljöer på Lindvallens Fäbod. Eller varför inte
kickoff på en av våra barer? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi
dig!

Vacker natur
Frisk fjälluft, granskog, kalfjäll, nysnö på träden, pudersnö,
fjälltoppsutsikt är bara några saker Sälenfjällens vackra
natur erbjuder.
Unika lokaler
Vi har ett brett utbud av lokaler i olika miljöer: fäbodsmiljö,
lappkåta, jaktstuga, business Center, fjällhotell, restaurang
och cocktail lounge.

1.
2.

3.

Bilder
1. Middag på Lindvallens fäbod storstuga.
2. 3-rätters med vin på restaurang Elgen .
3. Unika rum på Olarsgården Hotell.
4. Sommar drinkar på Olarsgårdens uteservering.
5. Jacuzzi på Gattar storstuga.
6. Utomhushousen på Tandådalens Wärdshus.

4.

5.

6.
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Hotell eller stuga
Vi erbjuder möjligheten att välja mellan Hotell, Stuga eller
Storstuga beroende. Där storstuga ger er möjlighet att vara
tillsammans och mer privat.

Personalfest & Kick - off
Vi kan Afterski sedan 1990. Vi driver Tandådalens
Wärdshus, Wärsan Nightclub & TD-lounge där vi kan
erbjuda ert sällskap VIP-bord på afterski, nattklubb eller
cocktail lounge.
Stort utbud av mat & dryck

1.

Välj mellan flera av våra restauranger: Elgen, Pinchos,
O’learys Tandådalen, lunch i backen på Tandådalens
Wärdshus eller Pulsen. Vi erbjuder också lunchcatering,
konferensmenyer, upplevelse middag i fäbodsmiljö,
matlagninsgaktivitet och kock i stugan.

2.

Äventyr på fjället
Med våra vänner i Sälenfjällen kan vi bl.a anordna: afterski,
teambuilding, hundsläde, skotersafari, isskulptering,
skidåkning, vandring, fiske, cykling beroende på årstid.

3.

Bilder

4.

5.

6.

1. Afterski på Tandådalens wärdshus.
2. Isskulptering Tandådalen med Sälen Aktiviteter.
3. Konferensmeny som är Sälenproducerad & klimatkompenserad.
4. À la carte meny på restaurang elgen.
5. Hundspann med Fjälläventyr.
6. Världen största utomhusafterski Tandådalen.
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Konferens i Sälen
En konferens i Sälen bjuder på många möjligheter. Här kan du njuta av vacker fjällmiljö, god mat, sport, friluftsliv & afterski. Vi på Jonas i Sälen
har konferenser året om och kan erbjuda konferenslokal, boende, mat & aktiviteter. Hos oss har du många valmöjligheter för att skräddarsy en
konferens, teambuilding eller kickoff som passar ert företag! Vi har allt från nybyggda konferenslokaler i Sälen Business Center till genuina fäbods
miljöer på Lindvallensfäbod. Eller varför inte kickoff på en av våra barer?
Hör gärna av dig till oss på boka@isalen.se så hjälper vi dig

VÄLJ MELLAN...
Lokaler

Boende

Mat

Boka bord

Sälen Business Center

Olarsgården hotell:
21 rum

Middag
3 - rätters
Brasserade
Buffé

Restaurang Elgen

Olarsgården Hotell &
Restaurang Elgen
Lindvallens Fäbod
Lindvallen Fäbod lappkåtan
Gattar Storstuga
Slåtterstugan
Lindalens fäbod
Östfjällets Fäbod
O'learys Tandådalen
TD Lounge
Pinchos Sälen
Tandådalens Wärdshus

Gattar
Exklusiv storstuga,
11 rum 24 bäddar
Bastu, jacuzzi, konferens
Slåtterstugan
11 bäddar
Bastu, konferens

Pinchos
O'learys Tandådalen

Lunchcatering:
Kall eller varm
Frukostpaket
Frukostkock

TD - Lounge
Tandådalens Wärdshus
Julbord

Fika
Selected By Jonas
Vi hjälper dig att
hitta boende som är rätt
för dig genom våra
vänner på fjället

Nyårsmiddag & Nyårsfest
Kock i stugan
Kocklådan
Sälenkassen:
Julbordskasse
3 - rätters nyårsmeny
2 - 3 rätters helgkasse
Påskkasse
Sportkasse
Midsommarmeny

Påskmiddag
Fjällvärldens Största
Utomhusaferski
Utomhushousen
Midsommarmiddag

Aktiviteter
Mat & Dryck:
3 - rätters meny Elgen
Lindvallens Fäbod Brasserade
Dalamiddag på Östfjällets Fäbod
Afterski i Lindvallens Lappkåta
Ölproving på Sälensfjällbryggeri
Vinprovning på Elgen Restaurang
Sälenaktiviteter:
Skotersafari
Isskulptering
Bad Hundfjället
Teambuilding
Vi kan tipsa om:
Skidåkning
Längdåkning
Cykelleder
Vandringsleder
Spa & Relax
Massage & Kroppsvård

Afterski & Bar:
Vip bord Afterski
Vip bord Wärsan nightclub
Drinkkväll TD Lounge
Vin kväll Olarsgården
Fjälläventyr:
Hundspann
Isklättring
Fjällvandring
Mountainbike
Teambuilding
Sommar:
Mountainbike
Downhill
Trailrunning
Fiske
Kanot
Levande fäbod
Golf
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Hitta till oss
Olarsgården Hotell

Sälen Business Center

Tandådalens Wärdshus

Tel.: +46 (0) 280 – 210 29
info@olarsgarden.se
Olarsvägen 21
Box 6, 780 67 Sälen

Tel.: +46 (0) 280 – 333 30
boka@isalen.se
Långmorvägen 17
780 67 Sälen

Tel.: +46 (0) 280 – 333 30
boka@isalen.se
Värdshusvägen,
780 67 Sälen

Bil
Malung – 1 h
Mora – 1 h 20 min
Örebro – 3,5 h
Uppsala – 4,5 h
Stockholm – 5 h
Göteborg – 6 h
Malmö 8,5 h

Buss
Åk bekvämt med buss till
skidorten!
Fjällexpressen åker från
Köpenhamn, Malmö, Göteborg
och Stockholm med fler till
Sälen, boka din biljett på:
https://www.fjallexpressen.se/

Tåg

Flyg

Du kan ta tåget till Mora
och sedan buss 133 till
Sälen, boka din biljett
på:https://www.sj.se/sv/v
i-erbjuder/justnu/vinter/salen.html

Nu kan du flyga till Sälen från
Ängelholm, Bromma, Göteborg,
Malmö & Växsjö, boka din biljett
på:https://www.flygbra.se/salen

Paket
Våra paket hittar du på
https://jonasisalen.se/konferens/

Boende

- Välj mellan hotell eller stuga -
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FJÄLLHOTELL
Lindvallen

Vårt mysiga fjällhotell har närhet till allt med sin plats nära Sälfjällstorget
i Lindvallen. Med historia väggar har hotellet byggts ut från sin start
sedan 1940 talet. Hotellet har 20 st rum som alla är unikt inredda. Här
finns restaurang Elgen med smaker inspirerade av Sälenfjällen, brasa,
bastu & från baren serveras goda viner & drinkar. På sommaren är
utegrillen igång och du sitta på vår uteservering med omgivande trädgård.
RUM

*PRISER INKL. MOMS RUM FRÅN

1.Dubbelrum comfort

1250

kr

Mysigt dubbelrum på 17m² med dubbelsäng.
Dusch, toalett och tv.

2.Dubbelrum standard

1350 kr

1.

Mysigt dubbelrum på 24 m² med dubbelsäng.
Dusch, toalett och tv.

3.Familje rum för 3

1450 kr

Ett rum med dubbelsäng samt ett mindre vardagsrum med bäddsoffa.

4.Familje rum för 4

1550 kr

Familjerum med dubbelsäng på nedre plan samt en etagevåning
med delbar dubbelsäng. Dusch, toalett och tv.

5.Familje rum för 2+4

1750 kr

2.

3.

Familjerum med dubbelsäng samt 2 st våningsängar. Ett större
allrum med tv och två soffor som passar ett större sällskap. Dusch
och toalett finns.
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6.Tvåbäddsrum

1150 kr

Dubbelrum med separata sängar alternativt våningsäng. Passar för 1-2
personer. Rummet är 12 med dusch, toalett & TV.

*Priserna är inkl. middagsvoucher till Resturang Elgen
Med reservation för prisändringar. För senaste priser se på vår hemsida Olarsgarden.se

4.

5.

6.
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STORSTUGA
Tandådalen

Med sin närhet till Tandådalens backar är Gattar en exklusiv storstuga som passar för
stora familjer, sällskap eller företag. Stugan har 24 st bäddar fördelat på 11 unika rum.
Här finns en relaxavdelning med vedeldad bastu samt utomhusjacuzzi. Köket är stort
med två spisar vilket passar bra för stora sällskap att vara tillsammans och laga mat.
Till stugan erbjuder vi frukost till kylen, middagar, dryck, kock i stugan,
matlagningsaktiviteter och det finns möjlighet att boka skotertransport.
RUM

1.

1.Lounge

Vinter & vår

Vardagsrum med högt i tak, eldstad och sköna soffor.
Dörr som leder ut till uteplatsen med 3 st bord och
utsikt över toppstugan hundfjället.

Sön - tor
Tor - sön
Sön - sön

2.Stugan

2.

3.

Stugan har 11 sovrum, 3 badrum, kök, vardagsrum,
altan (med tillgång till grill), relax & bastu med egen
toalett, utomhusjacuzzi, wifi samt en stor parkering.

Sommar

3.Middag & möte

Höst

I vardagsrummet finns ett stort matsalsbord med
plats för 16 personer och stor tv för konferens, här
kan vi duka upp för fantastisk middag.

Per dag

4.Jacuzzi
Med plats för ca 8 personer

5.Kök
Fullutrustat kök med 2 spisar, porslin, kyl mm. Här
erbjuder vi kock i stugan, konferensmenyer &
matlagningsaktivitet med vår kocklåda.

4.

5.

6.

*PRISER EXKL. MOMS FRÅN

6.Bastu & Relax
Relaxen med bastu ligger i en egen byggnad brevid
stugan och har dusch samt egen toalett.

Per dag

25870 kr
33600 kr
50766 kr

3999 kr

3999 kr

*Med reservation för prisändringar.
För senaste priser se jonasisalen.se/gattarstorstuga/
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Slåtterstugan
STUGA MED HOTELL SERVICE
Lindvallen

Unik stuga med bästa läge vid Sälfjällstorget i Lindvallen som ligger brevid
Olarsgården. Där närheten till Olarsgården innebär många fördelar då du
kan beställa service från hotellet som frukost och linnepaket.Stugan har på
tre plan fyra sovrum, två med våningssängar och två med dubbelsängar samt
en bäddsoffa. Bastu, tv rum, fullt utrustat kök med öppen spis, Wifi,
skidförråd med pjäxtork och avfuktare – här bor du bra.
RUM

*PRISER INKL. MOMS FRÅN

1.Lounge & kök

Vinter & vår

2.Stugan

Sön - tor
Tor - sön
Sön - sön

3.Konferens
4.Gångavstånd till
backen

10297 kr
12052 kr
19648 kr

vecka 18-25

Sön - tor
Tor - sön
Sön - sön

9150 kr
8485 kr
12968 kr

vecka 25-49

5.Tv-rum
6.Bastu & Relax

1.

Sön - tor
Tor - sön
Sön - sön

9150 kr
8485 kr
15468 kr

2.

3.

2500 kr obligatorisk städning debiteras vid varje
uthyrningstillfälle
75 kr per linne
350 kr för uppbäddat
75 kr per person för frukost på hotellet

*Med reservation för prisändringar.
För senaste priser se jonasisalen.se/slatterstugan/

4.

5.

6.

Lokaler
- Upptäck våra unika lokaler
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Lindvallens fäbod

FÄBODSCAFÉ & EVENTLOKAL
Lindvallen

Välkommen till en helt magisk plats i Lindvallen, Sälen. Lindvallens
fäbod har totalt 10 st byggnader med bl.a storstuga, lappkåta, smedja,
stall, härbre och scen. Här har vi vigslar, middagar och afterski med
liveband. Vår fäbod är som en liten oas med bara en kort promenads
avstånd från Experium Lindvallen och har även gångavstånd till
Sälfjällstorget.
Bröllop & Vigsel
Är du intresserad av ett fjällbröllop? Du har möjlighet att hyra vår
Storstuga eller Lappkåtan för en magisk vigsel och bröllopsmiddag. Vi
erbjuder bröllopsmeny, bröllopstårta samt serveringspersonal.

1.

Möjlighet till boende finns vid närliggande Olarsgården hotell och vi
kan även erbjuda Gattar med plats för 24 personer.
Varmt välkommen att höra av dig till oss om ni funderar på att ha ett
fjällbröllop i fäbods miljö.
LOKALER

ANTAL PERSONER

1.Fäboden ståendes utomhus
2-6.Storstugan sittandes

upp till 300

20 - 50

2.

3.

*PRISER EXKL. MOMS FRÅN

Uppstartskostnad 3000 kr

*Med reservation för prisändringar.

4.

5.

6.
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Lindvallens fäbod
Lappkåtan
Födelsedag & Högtid
Vill du bjuda till en minnesvärd födelsedag? Vi har bl. haft 50-års kalas i
t.ex lappkåtan med liveband och magisk atmosfär.
Afterski & Personalfest
Vill du ha afterski, kick-off med barkväll eller middag? Vi ger dig
möjlighet att öppna vår bar i Lappkåtan där vi kan erbjuda öl,vin,cider
mm. I Lappkåtan kan vi ställa dit ljud för att hålla tal, uppträdanden av
trubadur eller band.

1.

Teambuilding
Är du intresserad av teambuilding eller aktiviteter vid Lindvallens fäbod?
Vi erbjuder aktiviteter tillsammans med våra vänner på fjället, hör av dig
så ger vi förslag.

LOKALER

ANTAL PERSONER

LAPPKÅTAN STÅENDES

2.
4.

-

200

För ståendes event i lappkåtan t.ex vigsel eller afterski får det plats upp till 200
personer

3.
5.

50

LAPPKÅTAN SITTANDES
Vid sittandes event som middag, bröllopsmiddag eller födelsedagsfest finns det
plats för 50 - 120 personer.

*PRISER EXKL. MOMS FRÅN

6.

Uppstartskostnad 3000 kr
*Med reservation för prisändringar.

50

-

120
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INSPIRERAD AV SÄLENFJÄLLEN
Restaurangen på Olarsgården hotell, Lindvallen

Restaurang Elgen består utav 3 st unika rum, en bar & uteserving.
Här vi serverar frukost, lunch och Á la carte. Restaurangen är öppen
alla dagar i veckan 8 to late. Vill du ha födelsedag, konferens,
bröllopsmiddag så är du varmt välkommen att hyra våra lokaler.
LOKALER

ANTAL PERSONER

10-50

1.Konferens- & festsalen
Den största salen lämpar sig för middar, fest eller bröllop och kan hyras
avskilt när restaurangen är öppen. Här finns också konferensutrustning som
projektor, whiteboard.

24

2.Kalven

1.

Kalven är vår mindre matsal som har en mysig braskamin och har utsikt
över uteserveringen.

30 - 45

3.Elgen
Elgen är vår stora matsal för restaurangen.

10 - 40

4.Trädgården
Vår uteservering blommar ut till en trädgård på sommaren här finns
möjlighet för bröllop & fest. Uteservering har solläge och en ofyr
(grill) samt en liten boulebana.

5.Baren

2.

3.

Hotellets reception och bar lämpar sig väl för mingel och eller
fördrink. Rummet har 3 sköna soffgrupper att sitta i samt
braskamin.

UPP TILL 120

TOTALT

PRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Vänligen kontakta oss

4.

5.

6.
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MÖTEN, KONFERENS & NÄTVERK
Gamla fjällvägen, Långmorvägen 17

Längst gamla fjällvägen upp till sälen ligger Sälens nyaste företagscentrum.
Här finns på första plan Sälenproducerad storkök, Tvätt och städ i Sälens
miljövänliga kemtvätt, Sälens Fjällbryggeri och Lambertssons
maskinuthyrning. På andra plan erbjuds kontorshotell, möteslokaler och
frukostmöten. Du har möjligheten att hyra mötesrum för kundmöten,
dagskonferens, utbildning eller konferens:

1.

LOKALER

1-2. Stora
Konferensrummet

ANTAL
PERSONER

*PRISER FRÅN

4-30

120/220 kr

2-4

120/220 kr

HALV/HELDAG

Fullutrustat konferensrum med modern projektor
som anluts via usb sticka till alla datorer, 2 st
whiteboard, anteckningsblock och kök med kaffe
& te. Rummet har 15 stolar men kan möbleras om
till upp till ca 30 personer.

2.

3.

3-4. Välkomstsalen
Välkomstsalen går att möblera om efter behov.
Här har vi våra frukost möten och här finns yta att
mingla, äta lunch & fika.

6-5.Litet konferensrum
Vi har stängda kontorsrum med två stora
skrivbord och stolar för mindre möten.

4.

5.

6.
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Lindalens fäbod

SKOGSFÄBOD
Kalven runt Tandådalen

Mitt ute i Sälenfjällens skogar finner du denna unika fäbod med
anor från 1734.
Här erbjuder vi upplevelsemiddag för 12-30 personer där du kan
välja mellan:

Konferensmeny

från 485:-/person

Välj mellan meny 1 och meny 2 från vår konferensmeny.

Brasseradé från 570:-/person
Huvudrätt "Brasserade med tillbehör". Köttet grillas av gästen
själv på en liten bordsgrill som drivs med glödande kol:
Tre sorters kött uppskuret i tunna skivor serveras med
potatisgratäng, sallader, olika såser, smör och bröd
Samt välj en förrätt och en dessert från konferensmenyn.

Skotersläde 300:-/person
Ert sällskap hämtas upp med skotersläde från Tandådalen
Wärdshus vid kl 18.00 för en 10 min tur till Lindalens fäbod. Ni
kommer vara tillbaka i Tandådalen ca kl 22.00 efter en fantastisk
middag.
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Östfjället
JAKTSTUGA
Östfjället

Att besöka Östfjällets fäbod är en unik upplevelse. Vi välkomnar
er med tända ljus och en sprakande brasa till stugan. Här
erbjuder vi upplevelsemiddag för 12 - 20 personer där du kan
välja mellan:

Konferensmeny

från 485:-/person

Välj mellan meny 1 och meny 2 från vår konferensmeny.

Buffé med tillval från 425:-/person
Vi serverar en fantastisk buffé där du kan välja till dessert eller
efterrätt

Transport pris på förfrågan
Ert sällskap hämtas upp av transport beroende på storleken på
gruppen.
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LOUNGE BAR
Tandådalen

Du hittar oss på våningen ovanför O’Learys i Fjällhotellet,
ett par hundra meter från Tandådalens Wärdshus. TD
Lounge erbjuder goda drinkar, kaffe, sköna sittgrupper,
skön musik och en fin utsikt över Tandådalen.
Här finns också pingis bord, shuffelboard, dart mm.
Denna säsong kör vi – med vissa undantag:Äntligen
Onsdag @ TD Lounge. DJ från 22.00, öppet till sent.
Music Quiz, fredagar kl: 20.00.
Live i Loungen. Bandet spelar ca: 22.00. I regel samma band
som spelat på dagens afterski på Tandådalens Wärdshus.
Med reservation för ändringar.

BOKA BORD
Vill du boka bord till våra musikkvällar eller prova våra
fantastiska drinkar? Hör av dig till oss.

HYR HELA LOUNGEN
Här finns möjlighet att hyra hela loungen för konferens,
kick-off eller högtid hör av dig till oss så berättar vi mer.
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NO.1 SPORTSBAR SÄLEN
Tandådalen

Här finner du härlig Amerikansk atmosfär för stora eller små
sällskap, för familj och vänner. För sportintresserade visar vi alla de
viktigaste matcherna och sporteventen.
Vi serverar Amerikansk & tex-mex mat, färskt gjord från noga
utvalda ingredienser. Här finns något för alla från nachos, wings,
sallader, sandwiches, grill till våra saftiga burgare. Missa inte våra
kända milkshakes och efterrätter som amerikanska pannkakor. Vi har
alltid vegan & vegetariska alternativ och vår Junior meny.Varmt
välkomna!

FESTRUMMET
Här finns möjlighet att boka vårt festrum för konferens,
kick-off, middag eller fest.
RESTAURANGEN
Är du intresserad av att abonnera hela restaurangen
vänligen kontakta oss.

Mat & Dryck
- klimatkompenserad &
sälenproducerad -

s.22
BY JONAS I SÄLEN

Vi fixar maten
Vi erbjuder mat inspirerad av Sälenfjällen med förankring i traktens historia
och tradition. Från skogarna, älvarna i Sälen och Dalarna erbjuds smaker
som lokal älg, lax, röding samt skogens guld som hjortron och
trattkantareller.
All dessa smaker kan du uppleva genom vår restaurang Elgen, våra
konferensmenyer, beställa catering eller genom vår helgkasse.
Vår mat är tillagad på fjället, Sälenproducerad. Ambitionen är att laga god
mat, med omsorg och eftertanke om vår miljö där vi gynnar de lokala
bönderna. Vi väljer att se positivt på utmaningen att utveckla företaget
Jonas i Sälen i en än mer hållbar riktning. Som kund och gäst hos oss är du
med och bidrar.
Vi klimatkompenserar all matproduktion där vårt miljömål med vår
matproduktion är att minska vårt avtryck och göra den mer hållbar.
Ett steg i denna strävan är att vi f.o.m 1 oktober tecknat ett avtal med
Klimato* - vi klimatkompenserar all vår matproduktion till 110%.
Följ med oss på vår resa: jonasisalen.se/klimat
Läs mer: *Klimato.se , Läs mer: jonasisalen.se/hållbarhet

Kontakta oss
•Event catering •Lunch catering •Färdiga rätter
•Sälenkassen •Bröllopsmeny •Konferensmenyer

jonasisalen.se/salenproducerad
Tel: 0280 - 333 30 Email: boka@isalen.se
Facebook @salenkassen

s.23

Mat & Dryck

Vi erbjuder middag & Fest från 20 - 120 personer
Välkommen

Välj en av våra unika lokal för middag & fest. Du kan även beställa mat
till event i annan lokal, eller boende.

lokaler
Lindvallens Fäbod
Lindvallens Lappkåta
Lindalens fäbod
Östfjällets fäbod
Olarsgården hotell & restaurang Elgen

Pris lokal exkl.moms
20 - 50 p
50 - 120 p
12 - 30 p
12 - 20 p
15- 120p

3000 kr
3000 kr
3000 kr
3000 kr
på förfrågan

Lokalpriset inkluderar uppstartskostad med uppvärmning dukning1 timme före
samt 1 timme städning.

Dryckespaket
Lilla - 2 dryck + kaffe
Mellan - 2 dryck + kaffe + avec
Stora - 3 dryck + kaffe + avec
Fördrink mousserande/ Glüwein
Avec 4:a
Läsk
Öl
Sälen öl
Cider
Vin glas
Vin flaska
Prosecco flaska
Kaffe / te

Priser är exkl.moms
159:259:299:76:80:25:60:64:54:68:310:396:25:-

Menyer
Konferens menyer

Priser är exkl.moms / Person

Konferensmeny 2-rätters
Konferensmeny 3- rätter
Braserade 2 rätter ( Lindalen )
Braserade 3 -rätter ( Lindalen )
Buffé
Tillval buffé - förrätt/dessert
Fika Smörgås
Fika Goknul/Kaka
Kock i stugan
Kock lådan

485:595:570:695:425:125:-/125:59:27:375:-/ timmen
från 269:-

Konferensmenyn inkluderar serveringspersonal i 3,5 h
Servering utöver 3,5 timme debiteras 375kr / timme / personal
Utkörningssavgift tillkommer på 375 kr / timme

lunchcatering & ankomstmiddag
Färdiga rätter kall
Varm lunch
Hamburgare med tillbehör
Korv med bröd samt tillbehör
Frukostpaket
Frukost kock
Utkörningsavgift tillkommer på 375 kr / timme

Sälenkassen - NYHET
Helgkasse 2 rätters
Helgkasse 3 rätters
Julkasse
Nyårskasse
Påsk-, midsommarkasse kommer snart...

58:165:200:25:95:195:-

Priser är inkl.moms / Person
269:325:295:395:-

Middag
- Våra middags menyer-

s.25

Konferensmeny
2-rätters 485:- exkl. moms/person
3-rätters 595:- exkl. moms/person
Välj mellan meny 1 eller 2
för erat sällskap

meny 1
Varmrökt älvdalsslax med syrad grädde sälenstomp och
tillbehör
Älggryta med skogssvamp, rökt sidfläsk
samt krossad potatis med pepparrot och bryntsmör
Gräddfilspannacotta 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 havresmuldeg och
vaniljsås
Konferensmenyn inkluderar serveringspersonal i 3,5 h

s.26

Braserade

(endast lindalen)

2-rätters 570:- exkl. moms/person
3-rätters 695:- exkl. moms/person
Förrätt
Varmrökt älvdalsslax med syrad grädde sälenstomp och
tillbehör
eller
Krämig Jordärtskockssoppa med krispiga skockachips
och confiterad karljohansvamp
Huvudrätt
"Brasserade med tillbehör". Köttet grillas av gästen själv
på en liten bordsgrill som drivs med glödande kol:
Tre sorters kött uppskuret i tunna skivor serveras med
potatisgratäng, sallader, olika såser, smör och bröd
Dessert
Gräddfilspannacotta med hjortronmylta och
knäckcrunch
eller
Karamelliserad äppelpaj med havresmuldeg och vaniljsås

Braseradé inkluderar serveringspersonal

s.27

Buffé

425:- exkl. moms / person

(+100:- oxfilé istället för slaktarbiff)
Rätter
Enrisrökt Älvdalsregnbåge
Krispig fläsksida från siljans chark
Slaktarbiff toppad med rostad pankomärg och chimmichurri
Tillbehör
Rödvinssås
Rostad vitlöksemulsion
Soja och ingefärsvinägrett
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 smörbakad potatis med potatiskrisp och örtsmör
Bröd och smör

tillval Buffé
Välj mellan en förrätt och en dessert
för ert sällskap

förrätt
125:- exkl. moms/person
Varmrökt älvdalsslax med syrad grädde sälenstomp och
tillbehör
Krämig Jordärtskockssoppa med krispiga
jordärtskockschips
och bakad karljohansvamp

Dessert
125:- exkl. moms/person
Karamelliserad äppelpaj med havresmuldeg och
vaniljsås
Gräddfilspannacotta med hjortronmylta
och knäckcrunch

s.28
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Konferensfika
Smörgåsar
ljust bröd eller grovt
59:- exkl. moms/person
Välj mellan:
Ost och skinkfralla med groddar och tomatpesto

Salami med brie och groddar
Vegetarisk med ärthummusskott och avocado

Fika
27:- exkl. moms/person
Välj mellan:
Go´knul (chokladbollar)
eller
Fyriskaka på rabarber med vispad grädde

s.30

KOCK I STUGAN
Välj meny från 425:-/ person
375:- exkl. moms / timme / Personal
Kock och serveringspersonal kommer till er och anordnar
3-rätters middag eller buffé.

s.31

KOCK-LÅDAN

2- rätters 269:- exkl. moms/person
Kocklådan är vår populära matlagningsaktivitet. Här får du
färdiglagade matkomponenter som du med hjälp av
instruktioner sätter ihop till en fantastisk middag.

Meny 1
Oxfilé med potatisgratäng, rödvinssås samt bearnaise och
ugnsbakad tomat
Vit chokladpannacotta med hallon

meny 2 Vegetariskt
Matveterisotto med tryffel, skogssvamp, lök & lagrad ost
Vit chokladpannacotta med hallon

3- rätters 329:- exkl. moms/person
Här tillkommer en förrätt
Krämig Jordärtskockssoppa med krispiga
jordärtskockschips och bakad karljohansvamp

s.32

Dryckespaket
exkl. moms / person

Lilla - 159:2 dryck + kaffe 150 kr
Mellan - 259:2 dryck + kaffe + avec
Stora - 299:3 dryck + kaffe + avec 299 kr

Fördrink Mousserande
Avec 4:a
Läsk
Öl
Sälen öl
Cider
Vin glas
Vin flaska
Prosecco flaska
Kaffe / te

76:80:25:60:64:54:68:310:396:25:-

Lunchcatering

s.34

Färdiga rätter
58:- ex moms / person
Sälenproducerade färdiga rätter från vårt storkök.
Snabbt och enkelt att värma och kan ätas direkt ur
förpackningen.
Vi har olika rätter per vecka hör av dig om du vill
beställa

Utkörningsavgift tillkommer
på 375 kr exkl. moms

Varm lunch eller
ankomst middag
165:- ex moms / person
Vill du ha varm lunch eller middag utkörd till ditt
företag, stuga, event eller konferens?
Vi levererar lunchcatering till hela fjället.
Hör av dig så ger vi dig förslag på vilka rätter vi
erbjuder för veckan.
Välj mellan:
Pyttipanna
Köttbullar med gräddsås
Lasagne
Raggmunk med stek fläsk
Korvstroganoff med ris
Rosbiff med potatissallad
Karré med potatisgratäng och bearnaisesås
För vegetariska alternativ kontakta oss

Utkörningsavgift tillkommer
med 375 kr exkl. moms
Tillval: serveringspersonal från
375 kr / timmen exkl. moms

s.35
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Hambugare med tillbehör
200:- ex moms / person

Nygrillad högrevshamburgare med egen kock
samt tillbehör.
(Pris beräknad på grupp på 15 personer. Vid mindre grupp
ändras priset något.)

Varm korv med bröd
25:- ex moms / person
Välj mellan kokt eller grillad, samt tillbehör.
Serveras av kock
(Pris beräknad på grupp på 15 personer. Vid mindre grupp
ändras priset något.)

Utkörningsavgift tillkommer
på 375 kr exkl. moms
Tillägg: Serveringspersonal från
375 kr / timmen exkl. moms

s.37

Frukost
95:- ex moms / person
Vi ser till att frukosten är på plats vid ankomst.
Smör, bröd, ost, skinka, salami, gurka,tomat, ägg,
kaviar, mjölk, juice, yoghurt, fil , flingor/müsli,
kaffe/the.

Frukostkock

195:- ex moms / person
Kock serverar er frukost
Smör, bröd, ost, skinka, salami, gurka,tomat, ägg,
kaviar, mjölk, juice, yoghurt, fil , flingor/müsli,
kaffe/the.
Samt äggröra och bacon
(Pris beräknad på grupp på 15 personer. Vid mindre grupp
ändras priset något.)

Utkörningsavgift tillkommer på 375 kr
exkl. moms

Sälenkassen
- Välj mellan helg- eller
högtidskasse-

s.39

HELGKASSE
2-rätters 269:- inkl. moms/person
Huvudrätt
Oxfilé med potatisgratäng, rödvinssås samt bearnaise och
ugnsbakad tomat
Dessert
Vit chokladpannacotta med hallon

VEgetariskt
Huvudrätt
Matveterisotto med tryffel, skogssvamp, lök & lagrad ost
Dessert
Vit chokladpannacotta med hallon

3- rätters 329:- exkl. moms/person
Här tillkommer en förrätt
Krämig Jordärtskockssoppa med krispiga
jordärtskockschips och bakad karljohansvamp

s.40

Julkasse
325:- ink moms / person
Vill du ha en god men enklare jul?
Vi erbjuder en traditionsenlig julkasse med ett
urval från restaurang Elgens julbord på
Olarsgården hotell, klimatkompenserad och
omsorgfullt lagad i sälenfjällen.
Innehåller:
Egen inlagd sill 3 sorter, syrad grädde & hackad rödlök,
kokt dalaodlad potatis, rökt & gravad lax från Siljanslax,
hovmästarsås, ägghalvor med skagenröra och dill
kallskuret: julskinka, Gustafskorv, rullsylta, rödbetssallad
och senap
Varmt: prinskorv, köttbullar, rödkål,
Janssons frestelse
samt Ris ala Malta med hjortron från Sälen trakten

s.41

Nyårskasse

395:- ink moms / person
Nyårkassen är nyårsmenyn från O'learys restaurang i
Tandådalen. Maten kommer med instruktioner hur du
värmer, lägger up maten och dukar för en fantastisk
nyårsmiddag. Gott nytt år!
Förrätt

Klassisk toast skagen med brioche, citroncréme
och forellrom.
Huvudrätt

Oxfilé tournedos med
tryffelpotatiscréme, oxkind i madeirasky,
bearnaise samt vinkokta champinjoner.
Dessert

Chokladbavaroise med citroncréme, blåbär,
hallonvariation samt syrliga blåbärsmaränger.

Bröllop & Högtid

s.43

Fjällbröllop i sälen
Vi erbjuder vigsellokal och bröllopsfest från 850 kr / person för 20 - 120 personer

Går ni i bröllopstankar?

tillval

Vi erbjuder boende, festlokal, mat, servering i fäbodsmiljö eller på vårt
Olarsgården hotell. Vi har lång erfarenhet och har genomfört flera bröllop.
Middagen dukar vi upp med tända ljus samt dekoration efter önskemål.
Bröllopsmiddagen består utav 3-rätters middag där serveringspersonal
ingår i 3 timmar. Vi syr ihop ert bröllop efter era önskemål.

Bröllopsmeny

Från pris inkl. moms

3 - rätters middag

850 kr

Priset inkuderar serveringspersonal i 3 h

lokaler

Pris lokal exkl.moms

Lindvallens fäbod
Lindvallens lappkåta
Lindalens fäbod
Östfjället
Olarsgården hotell & restaurang Elgen

20 - 50 p
50 - 120 p
12 - 30 p
12 - 20 p
35 - 120 p

3000 kr
3000 kr
3000 kr
3000 kr
På förfrågan

Lokalpriset inkluderar uppstartskostad med uppvärmning dukning1 timme före
samt 1 timme städning.

Boende
Olarsgården hotell
Gattar storstuga
Slåttererstugan

21 rum 56 bäddar
24p
12p

Priser är inkl.moms

Mousserande flaska 495kr
Champagne flaska 795kr
Öl 75kr
Sälen öl 79kr
Vin flaska 388 kr
4:a Avec 100 kr
Kaffe/the 32 kr
Snittar 45kr/st
Bröllopstårta från 85kr/bit
Vickning korv med bröd 25kr/st
Underhållning (vi kan hjälpa till att hitta trubadur/band)
Extra dekoration
Marschaller
Eldkorg

exempel på bröllopspaket
1507 kr / person
3 -rätters middag
1 glas mousserande
2 st Snittar
3 glas vin
Kaffe och 4 cl avec
Vickning: 2 st korv med bröd

Vid bröllopsförfrågan ingår konsultation i 2 h, övrig konsultation kostar 375 kr / timmen

s.44

Bröllopsmeny
Från 850:- ink moms / person
Med reservation för prisändring
pga säsongens råvaror.
Förrätt
Skagenröra med levaintoast, dill och en klick
löjrom
Varmrätt
Oxfilé med pommes Anna, madeirasky samt
krispig baconsida och bearnaiseemulsion
Dessert
Hallonbavaroise med chokladfondant och
kolacremé
samt caramellnougatine och pistage

s.45

Tårta
På förfrågan
Exempel tårtor:
1. Sockerkaksbotten med Hallon och
passionsfruktsmousse. Uppstruken med
smörcremé

1.

2.

2. Sockerkaksbotten med lemoncurd och
blåbärsmousse samt marsipan
3.Chokladbotten med hallontryffel och
mjölkchokladmousse. Dekorerad med levande
blommor
4.Sockerkaksbotten med Hallon och
chokladmousse i två lager samt marsipan

3.

4.

tårtor by erica wennström
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jonas@isalen.se
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Besök oss på webben!
Jonasisalen.se/salenproducerad

