
Lunchmeny 
 
HÖSTLOVSLUNCH  Se tavla vid baren!      129:-
serveras alla dagar 11-14, kaffe, bröd & måltidsdryck ingår       
served all days, coffee included    
 
PASTA BOLOGNESE         145:-
ruccola, riven parmesan & vitlökscréme       
pasta bolognese, arugula, parmesan & garliccréme 
 
VECKANS VEGETARISKA        135:-
Se tavla vid baren!         
Vegetarian dish of the week. Ask and we will tell! 
 
GULASCHSOPPA          129:-
med smetana, persilja & bröd         
gulaschsoup with smetana, parsley & bread 
 
FISH & CHIPS  
sallad, citron & hemlagad majonnäs              175:- 
”Fish & chips” , lettuce, lemon & mayonnaise 
 
GUSTAVS CHEESEBURGER        209:-
180 g träkolsgrillad högrev/bringa, cheddarost,  
karamelliserad lök, majonnäs, BBQ sås och Fjällbagarns hamburgerbröd,  
vid sidan serveras sallad, tomat, saltgurka & pommes frites      
180 g charcoalgrilled prime rib/brisket, cheddarcheese, bun from ”Fjällbagar´n”, 
carmelised onion, mayonnaise, lettuce, tomato, onion, BBQ sauce, pickles & french fries 
 
HALLOUMI BURGER             209:- 
Träkolsgrillad halloumi, portabello, karamelliserad lök, majonnäs, BBQ sås  
och Fjällbagarns hamburgerbröd, vid sidan serveras sallad, tomat, saltgurka & pommes frites 
Charcoalgrilled halloumi, cheddarcheese, bun from ”Fjällbagar´n” 
 carmelised onion, mayonnaise, lettuce, tomato, onion, BBQ sauce, pickles & french fries 
 
   Allergisk?! fråga oss så hjälper vi dig!

Bokat bord till ikväll?? 
Scanna QR-koden så kommer du rätt :)



Vad vi gör för att undvika smittspridning! 
•Vi har tagit bort 25% av våra bord, för att kunna hålla restaurangen ”luftig”!

Minimum 1 m mellan borden, ofta mer :) 
•Mat & dryck ätes/dricks sittande vid bord, finns inga bord, se kösystem!

•Markerat avstånd på köer
•Handsprit & tvål finns! 

•I puben placerar vi gäster vid bord,  
1 per sällskap beställer i baren för att undvika köer! 

•Vid kö-bildning , sitt kvar på din plats & vänta tills det lugnat sig & 
tänk på att alltid hålla avståndet hos oss. 

•Flytta inte bord och stolar själva. Be personal om lov/hjälp! 
•Använd gärna handsprit/ytsprit som vi ställt ut. 

•Respektera övriga gäster, håll er med ert sällskap. Håll avstånd! 

•Toaletter, är det kö, sitt på din plats & vänta till kön minskar.  
•Vi har ytterligare utökat våra städrutiner & spritar allmäna ytor ofta!

(Det finns även toaletter i huset intill Skistarshop) 

Ta hand om er & varandra!

1/2 HÖSTLOVSLUNCH         75:-
serveras i 1/2 portion           
daily special 1/2 portion     
 
HAMBURGARE         89:-
med bröd, pommes frites 
hamburger with bread & french fries            
 
PANNKAKOR            3 st    65:- 
sylt & grädde             5 st    85:- 
panncakes, jam, cream           
 
FISH & CHIPS         95:- 
sallad, citron, majonnäs             
”Fish & chips”, lettuce, lemon, mayonnaise     
 
PASTA BOLOGNESE         75:-
pasta & köttfärssås 
pasta, meat sauce         

Barnmeny:

Allergisk?! fråga oss så hjälper vi dig!


