ÖL & CIDER / BEER & CIDER

F U N Ä S DA L E N S

FJÄLLRESTAURANG

Funäsdalens Fjällager, 4,7%, Fatöl 40cl ................................................................................................... 75:Mellanöl, Stallhagen Original, 4,5%, 33cl ................................................................................................ 69:IPA, Stallhagen IPA Original, 5,5%, 33 cl .................................................................................................. 75:Briska Fläder, 4,5%, 33cl .................................................................................................................................. 65:Strongbow Äpplecider halvtorr, 5%, 33cl ............................................................................................... 69:-

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN!

C H A M PA G N E
D R IN K A R O C H
ippa 115:Funäsdalens Mos
Deutz 145:Glas Champagne
Glas Cava 95:-

KVÄL LE NS TI PS
Fråga personalen!

Vi serverar lunch

LU N CH

varje vardag mella
n 11.30-13.30.
Ny rätt varje dag.
Kaffe, bröd och
salladsbord ingå
r i priset.

Gin & Tonic 104:
Glas rosé 95:-

ALKOHOLFRITT / ALCOHOL – FREE
Stallhagen IPA, Styrman alkoholfri / Non-alcoholic beer ............................................................. 40:Melleruds alkoholfria pilsner / Non-alcoholic beer .......................................................................... 40:Läsk & mineralvatten / soft drinks ........................................................................................................... 30:Äppelmust / apple juice ................................................................................................................................. 35:-

VITT VIN / WHITE WINE
2019 Laurent Miquel, Chardonnay/Viognier, Languedoc-Roussillon, FRA ................ 85:-/350:2018 Ogier, Clairette blanche/Marsanne/Grenache EKO, Rhône, FRA ...................... 105:-/445:2018 Kuentz-Bas, Pinot Gris EKO, Alsace, FRA ...................................................................... 140:-/575:-

FÖRRÄTTER
Oxfilécarpaccio med grönpepparmajonnäs, rostade pumpakärnor
& riven Wrångebäcksost 149:Surdegsbröd med löjrom, syrad grädde & rödlök 225:Fjälltoast; smörstekt toast med rökt röding, räkor,
äpple, pepparrot, dill & citron 165:Ugnsrostad rotselleri serveras med sojamajonnäs, lättrökt yoghurt,
picklade senapsfrön & friterad purjolök 139:-

VINTERNS FISKMENY
Fjälltoast; smörstekt toast med rökt röding, räkor,
äpple, pepparrot, dill & citron
Bakad rödingfilé serveras med stekt sidfläsk, spetskål,
potatispuré, syrlig blomkål & blåmusselsås
Blåbärspaj serveras med italiensk maräng & hemgjord vaniljglass

VINTERNS KÖTTMENY

VARMRÄTTER
Tortellini med gräddkokt grönkål, friterad shiitake,
riven ost & örter 215:-

”Biff Rydberg” av ren från Jillie serveras med äggula,
pepparrot & enbärsmajonnäs

Bakad rödingfilé serveras med stekt sidfläsk, spetskål,
potatispuré, syrlig blomkål & blåmusselsås 275:-

Crème Brûlée serveras med kvällens sorbet

EFTERRÄTTER

2018 Laurent Miquel, Cabernet/Syrah, Languedoc-Roussillon, FRA ............................ 85:-/350:2019 Caldora, Montepulciano EKO, Abruzzo, ITA ................................................................. 105:-/425:2017 Petit Paveil, Cabernet/Merlot, Bordeaux, FRA ........................................................... 140:-/575:-

FRÅGA EFTER VÅR ÖL- OCH VINLISTA!

475:-/pers

Oxfilécarpaccio med grönpepparmajonnäs,
rostade pumpakärnor & riven Wrångebäcksost

”Biff Rydberg” av ren från Jillie serveras med äggula,
pepparrot & enbärsmajonnäs 275:-

RÖTT VIN / RED WINE

G!
N
Å
G
I
L
HÅLL
LÅNGLUNCH I TOPPSTUGAN...

VINTERNS VEGETARISKA MENY

Vi är givetvis partiska men menar att på Funäsdalsberget finns de längsta och skönaste pisterna i Funäsfjällen och den klart bästa parken. När
det blåser är det oftast lä på Berget och utsikten från Toppstugan slår
det mesta. Med FunäsGondolen når du också det 3 km långa spåret på
toppen med en mysig lunch i Toppstugan. Även områdets 60 mil skoterspår passerar här.

Ugnsrostad rotselleri serveras med sojamajonnäs,
lättrökt yoghurt, picklade senapsfrön & friterad purjolök

...VILTKÖTTBULLAR I KÅVAN...

455:-/pers

Blåbärspaj serveras med italiensk maräng
& hemgjord vaniljglass 115:-

Tortellini med gräddkokt grönkål, friterad shiitake, riven ost & örter

Havtornssorbet med kardemummachips & chokladkräm 120:-

Havtornssorbet med kardemummachips & chokladkräm

Crème Brûlée serveras med kvällens sorbet 110:-

425:-/pers

I Kåvan Cafe och gästcenter finns allt som gör att dagen på Berget blir
bra. Här äter ni gott från menyn, värmer er vid brasan, tar med matsäcken, lapar sol på terrassen och äter nygrillade hamburgare under
delar av året.
Runt Funäsdalen hittar ni en stor del av områdets 30 mil längdspår.
Kika på spårtavlan utanför vandrarhemmet. En tur på sjön kan t ex vara
lagom innan after-skin.

...OCH DÄREFTER RELAX!

OS TA R
svenska
Kom upp till bordet och kika på våra
r med god
ostar. Vi hjälper dig välja några bita
marmelad och hembakat bröd.
Riktigt hantverk! 60:-/bit

VÅ RA KL AS SIK ER

Grillad hängmörad ryggbiff från ”Gå
rdsslaktaren” serveras med pommes
frites,
tomatsallad samt bearnaisesås 375
:Renskav serveras med smörfrästa cha
mpinjoner, potatismos & rårörda ling
on 185:Högrevsburgare med cheddar, tomat,
sallad, husets dressing & pommes frite
s 195:-

Från kl 15 startar after-skin i lobbyn och loungen med en lättare meny
och goda drycker. Vad sägs om en Funäslager, en Gluhwein eller en Irish
Coffe till en toast eller lite ost och kallskuret? Därefter är alla välkomna
för en skön stund i poolen, bastun och jacuzzin (bokas i receptionen).
Köp med lite dryck och snacks för att njuta ännu lite mer.
Vi finns i hjärtat av Funäsdalen med närhet till all shopping och kultur.
Missa t ex inte en tur till Härjedalens fjällmuseum och Fornminnesparken.

