KVÄLLENS DRINK 99
Fråga din servis om
dagens val.

GLAS CAVA 89

OM VÅR MENY

FÖRDRINK

DELA VID BORDET

EN BRA START PÅ MIDDAGEN

Majoriteten av rätterna på vår kvällsmeny är
mellanrätter som kan delas vid bordet för en
bredare smakupplevelse.

Börja gärna med en fördrink. Ett glas cava
är alltid trevligt eller varför inte en cocktail.

De flesta gäster beställer två eller tre mellanrätter
var. Vi uppskattar att två mellanrätter motsvarar en
traditionell varmrätt.

Fråga gärna din servis om kvällens drink
eller välj något från vår drinklista längst fram.

Hotellmackan är något större än mellanrätterna och
det går att bli mätt på den i sig.
G = gluten
F = fisk

HOTELLMACKA

L = laktos S = Soja
Ä = äggprotein
N = nötter * = kan väljas bort

Vänligen meddela oss vid eventuella övriga allergier
och låt oss veta ifall du har övriga preferenser.
En vegansk meny bestående av tre rätter tillhandahålles vid önskemål.
Siljansnashotell

VARM LYXMACKA (F, G, L)

139

Tegelrökt oxbringa, Wrångebäcksost, inlagd
tomat, getostsmör & grön pesto på fruktbröd.
Serveras med kimchi.

Siljansnashotell

MODERN TVIST

KLASSIKER

TRYFFELGRIS (L, Ä*)

139

Lök- & vitvinsstuvad pulled pork med friterad
grönkål, tryffelcréme och riven pecorino.

PANKOKYCKLING (G, F*, Ä)

119

Pankofriterad kyckling på nystekt tutull, karamelliserad kål, umamidressing, rostad lök & koriander.

HARICOTS VERTS (N*, S)

69

Gröna brytbönor, chili, soja, vitlök, rostade
jordnötter & grillad citron.

GRILLAD ELDOST (L)

179

Friterade pilgrimsmusslor, krispigt rispapper,
brynt smörmajonnäs, champagnevinäger,
gravad äggula & dillpulver.

NORRLÄNDSK LANGOS (G, L)

169

Smördegslangos med rökt älghjärta, hjortronfraîche, syltade granskott & frystorkat blåbär.

CONFITERAD ROTSELLERI (L*)

139

Med vitmögelostsås, ramslök, dill, granolja,
purjolöksaska & fänkålspollen.

129

Eldost från Jarseost, picklade ramslöksbär,
björkolja & chips på jordärtskocka.

KRONÄRTSKOCKA (G, L*)

PILGRIMSMUSSLA (G, L*, Ä)

KOREANSK LAXTARTAR (F, S, Ä). 139
Med fänkålspicklat äpple. ramslöksmajonnäs,
sesamsky, krispig sötpotatis & hjärtsallad.

79

Kronärtskockstempura med brynt getostsmör,
vaniljpicklad rödlök & smörgåskrasse.

