
 

Fonduemenyn (ink. Fördrink vid brasan) 
Trattkantarellsoppa  

med  bacon & surdegsbröd 

Rödvinsfondue  

oxfilé som kokas i en mustig rödvinsbuljong vid bordet  

serveras med bearnaisesås, bbq-sås, chipotleaioli, sallad och potatisgratäng. 

Hjortron med vit chokladcréme & nötter 

 

3-r 699:- (624:- ex moms)   2-r 588:- (525:- ex moms)    

Dryckespaket (25% moms) 

  Lilla 2 öl eller 2 gl. Vin + kaffe     205 :- (164:- ex moms) 

  Mellan 2 öl eller 2 gl vin, avec + kaffe     305 :- (244:- ex moms)   

  Stora 3 öl eller 3 gl vin, avec+kaffe  385 :- (308:- ex moms)  

 

Konferensmenyer Hemfjällsstugan 2016-2017 

 

Viltmenyn (ink. Fördrink vid brasan) 
Västerbottenostpaj  

med Älvdalsrom, rödlök & creme fraiche 

Ren 

med lingonrödvinssås, skogssvamp,  

betor & persiljeterrine 

Hjortron med vit chokladcréme & nötter 

 

3-r 699:- (624:- ex moms)   2-r 588:- (525:- ex moms)    

 
med reservation för tryckfel eller råvaruprishöjningar utom vår påverkan 

där inget annat anges tillämpas 12% moms 



Övernatta på stugan, min 10 pers 

Vi lägger ut renfällarna framför brasan, ta med din sovsäck  

Som du får krypa ner i efter middagen,  

på morgonen dukar Vi upp frukosten! 

Middagspris enl meny+845:- (676:- ex moms)/person 

 

För Skotertransport kvällstid 
Vänligen kontakta  

Sälens Snötskotersafari   
0280-203 98 

 

Skoterturerna utgår / anländer 

till Högfjällsgården ! 

För bokning  

& ytterligare information, 

 Vänligen kontakta  

Johan Fornander 

070-5369868 

Www.hemfjallsstugan.se,  

info@hemfjallsstugan.se 

Övriga rätter (för dagsturer) 
Gulaschsoppa med creme fraiche, bröd och kaffe och kaka.  

157 :- (140:- ex moms)    

Gulaschsoppa med creme fraiche, bröd, kaffe och våffla.  

189:- (169:- ex moms)  
Viltgryta med trattkantareller, rårörda lingon & potatismos 

218:- (195:- ex moms)  

After Ski Middag 

Vår egen chili con carne med nachos & creme fraiche samt kaffe & kaka 

Trubadur tillkommer (Antingen bokar du det själv eller ber oss!) 

Transport tillkommer & du bokar med Sälens Snöskotersafari 

392:- (350:- ex moms)  

Specialarrangemang såson Temabufféer, Konferenser 

After Skier osv. lämnas pris vid förfrågan 

med reservation för tryckfel eller råvaruprishöjningar utom vår påverkan 
där inget annat anges tillämpas 12% moms. 


