
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölprovningar på : 
 

 

 

 

 

 

 

Stora ölprovningen 
Under ledning av en av bryggarna på Sälens Fjällbryggeri provar vi igenom  

8 st öl av olika typer, både från vårt eget och andra bryggerier.  

Svenska och utländska, huvudsakligen microbryggerier. 

Vi berättar om vårt bryggeri, öltillverkning och ölstilar. 

Provningen tar ca 1,5 timme. 

 

Pris:300:-/person  (240:- ex moms) Minimum 10 pers/tillfälle 

 

 

Lilla ölprovningen 
Vi provar igenom 5 sorters öl av olika typer, både från vårt eget bryggeri.  

Vi berättar om vårt bryggeri och ölstilarna vi provar. 

Provningen tar ca 45 minuter. 

 

Pris: 200:-/person (160:- ex moms) Minimum 10 pers/tillfälle 

 

 

Beermakers Dinner 
Öl och mat i kombination. Vi börjar med aperetif  (öl, naturligtvis) och tilltugg. 

Därefter serveras en fyra rätters middag - två förrätter, en varmrätt och slutligen 

ost - med passande öl till. Vi berättar lite om ölen när den severas.  

I övrigt får ni äta ifred. 

 

Prismeny  520:-/pers (465:- ex moms) 

Pris ölpaket 295:-/pers  (236:- ex moms) 

 

Minst 10 personer. Vinalternativ kan ordnas! 

 



 Whiskyprovningar på: 

 

 

 

 Highland Park Vertical 
Highland Park är vår favoritwhisky! Vi har förmodligen Sveriges största utbud från detta  

destilleri på Orkney, Skottlands nordligaste. Kronjuvelen i baren är givetvis Highland Park 

50 years. Vertikalprovning innebär att man provar whisky från ett  

destilleri och börjar med den yngsta buteljeringen och avslutar med den äldsta. 

 

Highland Park 12, 15, 18, 21, 25 years old (5x2cl) 
Minimum 10 pers /tillfälle 

 

  Pris per person:               378:-  (302:40:- ex moms)   

 

Highland Park 12, 15, 18, 21, 25, 30 years old (6x2cl) 
Minimum 10 pers /tillfälle 

 

   Pris per person:             576:-  (460:- ex moms) 

   lägg till 1cl 40 years old per person:   346:-  (277:- ex moms) 

   lägg till 1cl 50 years old per person:   2.500:- (2.000:- ex moms) 

 
 

 

Skottland runt Single Malt 
En provning där vi tar oss från Lowlands via Highlands, Campbelltown,  

Orkney och Skye till Islay. Bland annat provar vi Macallan 12 yo,  

Highland Park 12 yo och Laphroaig 10 yo. 
Minimum 10 pers /tillfälle 

 

   Pris per person:    320:-  (256:- ex moms) 

 

  

Skottland runt Single Malt Deluxe 
samma som ovan men på några av sorterna väljer vi lite äldre buteljeringar,  

bland annat Macallan 18 yo och Laphroaig 25 yo. 
Minimum 10 pers /tillfälle 

 

   Pris per person:    550:-  (440:- ex moms)  

 

 

Jorden runt 
vi provar whisky från Sverige, Irland, Skottland, USA och Japan. 

Minimum 10 pers /tillfälle 

 

   Pris per person:    388:-  (310:- ex moms) 



Konferens / Gruppmenyer  2016-2017 
 

Gustavs Menyn 
Tapas 

Smårätter från olika delar av världen 

Mixed Grill 

Grillat från land och hav med tillbehör 

Serveras vid bordet som en ”sittande buffé”. 

Småkakor 

Godsaker från Fjällbagar´n 

Förrätt+Varmrätt 424:- Varmrätt+Dessert 393:-  

3-rätters 509:-  
 

Steakhousemenyn 
Älvdalsrom 

Råraka - Steklök-Smetana 

Grillad Ryggbiff 

Bearnaisesås-Tomatsallad-Bakad potatis 

Choklad 

Variation på choklad, kola och flädersorbet 

 Förrätt+Varmrätt 382:- Varmrätt+Dessert 351:- 

3-rätters 467:- 

 

Fjällmenyn 
Älg-Pelle Janzon 

Carpaccio på älg-Älvdalsrom-riven äggula-krutong 

Halstrad Fjällröding 

Primörer-friterad purjolök-brynt smör-krasse 

Varma hjortron vaniljglass-nötter 

Förrätt+Varmrätt 413,50:- Varmrätt+Dessert 378:- 

3-rätters 507,50:- 

 

med reservation för tryckfel eller råvaruprishöjningar utom vår påverkan. 
Alla priser ex moms . Momsen idag på mat=12% 



 

 

Övrigt konferensutbud: 
 

Boka bord för Lunch med sallad, bröd, kaffe & kaka, lättöl & loka 

samt dagens husman………...…...…………………….….160:-(142,90:-) 
     + 500:- vid utkörning till stugan inom Lindvallen/Högfjällsområdet! 

 

Beställ din Delibricka till ankomsten! Pastasallad,  

kallskuret, oliver, ost, bröd, pesto mm…..………………….220:-(196,44:-) 

 

Dagligen bakar vi i vårt eget bageri, beställ fikabrödet, tårtan eller 

smörgåsar/baguetter av oss…….…..………………….…   efter förfrågan 

 

Beställ baguetter till bussresan hem…………….……….75:-(66,97:-) 

 

Muurika lunch, vi kommer till stugan, ut på fjället eller där ni är & 

tillagar maten åt er ……….…………………..………265:-(236,60:-)/pers 

           Min 15 pers 

 

Whisky/Ölprovning i stugan (eller här, se bifogade blad)...efter förfrågan 
 

Vi är aldrig omöjliga, så ring om du inte hittar det du söker…. 

 

OBS! Vi tillämpar Visitas avbeställningsregler enligt följande: 

Avbokning av hela sällskapet skall ske senast en vecka före ankomst. 

Vid avbokning av ett helt sällskap senare än en vecka debiteras 50% 

av kuvertpriset. För avbokning av enskaka personer senare än kl 11:00 

dagen före det bokade besöket debiteras hela kuvertpriset. 

       

       Cissi , 0280-21288 

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



 

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. 


