
OM VÅR MENY INNAN MATEN

OST & SVAMPKROKETTER 159
(L, M, G) (Vegetarisk)

Med snabbsyrad silverlök, smörsås på

vanilj & röd shiso.

GRILLAD RÖDRÄKA 165
(Sk, Ä, L, M)

Vitlöksgrillad rödräka med fermenterad

vitlöksmajonnäs & grillad ananas med

lönnsirap.

GRÖNMUSSLOR 159
(Sk, L, M, G)

I bränd grädde med chili, vitlök, kokos &

krutonger på brynt smör & paprika.

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

BAKAD ÄLGINNERFILÉ 195
(L, M, N)

Med puré på persiljerot & svartrot, varm

shiraz-glace & pistaschnötter.

Siljansnashotell Siljansnashotell 

MELLANRÄTTER

(F, L, M)

Amerikansk löjrom, friterade

mandelpotatis chips, creme fraiche, rödlök

& dill. För 2 personer.

"CHIPS & DIPP" FÖR TVÅ 295

(L, M)

Brynta smörtryffel-popcorn med

parmesan.

POPCORN 2.0 129



HAVSKATT 179
(L, M, F)

Shiso & smörstekt havskatt med spräckt

örtsås, gravad gurka samt krossad &

konfiterad potatis. 

POTATIS LANGOS 149

(G, L, M) (Vegetarisk)

Nyfriterad potatis-langos med creme fraiche,

wrångebäcksost, rödlök, vitlöksolja, picklade

granskott & Karl-Johan olja.

RÅBIFF 179
(L, M, S, Ä)

Grovmalen råbiff på svenskt innanlår med

lagrad Havgus ost från Arla unika, krispig

potatis, sojapicklad äggula, granolja,

silverlök & grillad majonnäs.

MELLANRÄTTER

Siljansnashotell Siljansnashotell 



DESSERT

MARSIPANGLASS 99

(L, M, Ä)

Marsipanglass med kolasås på Karl-Johan

svamp, maräng & äppeljuicekokta

senapsfrön.

ROMKÖRSBÄR 99

(G, L, M)

Smörstekt smördeg med rom &

vaniljmarinerade körsbär samt

chokladskum.

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.

GLASS 45

(L, G, Ä)

Med chokladsås & strössel.

DESSERT

Siljansnashotell Siljansnashotell 


