
OM VÅR MENY MELLANRÄTTER

RÅBIFF 179

(L, Ä, M)

Med wrängebäcksost från almnäs bruk,

ramslöksmajonnäs, picklade senapsfrön,

rädisa & krispig majs. 

VIT SPARRIS 139

(N, L, M)

Lättrökt-& smörad sparris med

potatisskum, jordnötter, selleri, vårbrodd

& chili. 

BAKAD PURJOLÖK 145

(G, L, M, F)

Med grillat smör, krispig kavring,

parenoskum, jyllandsrom & picklade chili.

(Går att få vegetarisk) 

MAJSKYCKLING 159

(Sk, L)

Med skum på havskräfta, apelsinsotad

fänkål & råhyvlad morot. 

RENYTTERFILÉ 189

(N, L, Ä, M)

Med potatispuré, karamelliserad gul lök,

björkmarinerad kålrot, rostade hasselnötter

& lingon- och ölsky.

HÄLLEFLUNDRA 165

(F)

Carpaccio på lättgravad hälleflundra,

avokadomousse, vinägrett på jalapeno &

libbsticka samt variation på tomat. 

Alla rätter på vår kvällsmeny är mellanrätter

som med fördel kan delas vid bordet för en

bredare smakupplevelse. De flesta gäster

beställer två till tre mellanrätter var.

Vänligen meddela oss vid eventuella allergier

och låt oss veta ifall du har övriga

preferenser. 

Vanligtvis kan vi anpassa rätterna därefter.

 

G = gluten, L = laktos, S = Soja, 

Ä = äggprotein Fr = Frön, N = nötter, 

F = fisk, Sk = Skaldjur, M = Mjölkprotein

Vegetariska och veganska alternativ går att

få vid önskemål. Kontakta oss då gärna i

förväg och meddela detta. 

MELLANRÄTTER

MATJESSILL 139

(L, Fi, Ä)

Med confiterad & krispig potatis, löskokt

ägg, soja-brynt smör, picklad lök &

pepparrot- och timjanpulver.

Siljansnashotell Siljansnashotell 



DESSERT

MUNK 99

(L,G)

Nyfriterad Karl-johan munk med

blåbärsglass & granolja.

RABARBER 99

(N)

Inkokta rabarber på Gran, rosèpeppar &

vanilj med kokosskum på yuzu, kanderade

valnötter & ingefärssirap.

CHOKLADPRALIN 35

(varierande)

Varierande smaker. 

ROM OCH CHOKLAD 145

(varierande)

Chokladpralin & fyra centiliter Appleton

Estate 12-årig mörk rom. 

Siljansnashotell Siljansnashotell 



BARNMENY DRYCK

LEMONAD 55

ÄPPELMUST 38

HUBBA BUBBA-DRINK 55

LÄSK 35

Coca Cola, Cola Zero, Sprite, Fanta. 

PANNKAKOR 79

(G, L)

Pannkakor med sylt & grädde.

CHICKEN NUGGETS 89

(Ä)

Med pommes frites & dressing.

KÖTTBULLAR 99

(L, G) 

Med potatismos, gräddsås & rårörda

lingon.

GLASS 45

(L, G, Ä)

Med chokladsås & strössel.

DESSERT

Siljansnashotell Siljansnashotell 


