MENY 2022

WINTER 2022

Karolinen Hotell & Täljstenskrog-ÅRE

TÄLJSTENSKROGEN

Ostron & löjrom

Skoter+täljsten

Sweden & Northern Europe's original hot stone restaurant!
Sverige & Norra Europas original täljstenskrog! Vi serverar råvaror från
Åredalen,fjällko som bara ätit gräs vilt från samebyarna i Jämtland & potatis
från våra grannar, mera lokalproducerat & ekologiskt blir det inte. För
gruppen som vill ha ett annorlunda event innan middagen så börjar man
resan med skoter från Åreby åker upp på renfjället & parkerar skotern
utanför krogen där väntar en snöbar & öppen eld innan man avnjuter
middagen

Vegetariskt

Bakad rödbeta m
getost
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DRINK I SNÖBAREN

VINPAKET

250kr/p

1 glas riesling
2 glas cabernet
Dessertvin
650:-/p

ABONNERA EN EGEN
MATSAL

1

PÅSKAFTON MENY 2022

ÅRE SWEDEN

KAROLNERDRINK
hemkokta bär, vodka, citron, äggvita och soda
************
PÅSKTALLRIK
Matjessill, bakad äggula, rattepotatis, smörstekt kavring,
brynt smör
************
TÄLJSTENEN som tillagas direkt vid bordet på 350gr
varma stenar från Handöl
Renytterfilé från Vapstens sameby
Fjällko från fjällbete i Undersåker
Barnmeny 1/2 portion för barn under 10år
Barndrink
Pizzaslice ( går även att få till större barn som förrätt till
vuxen menyn)
******
Täljstensbiff med majs som steks på täljstenar
2 såser sallad
******
Glassbåt
Pris 295:-

Kronhjort innanlår från Tvärskog vilt
Serveras med
Grillad tryffel mayo
Rostad potatis med örtsmör
Salsaverde
Garden sallad m fänkål, zucchini & solrosfrön
************
Vegetarisk på stenen
Marinerad portabellosvamp
Misobakad blomkål
Majs
Halloumi
MYLTA

Sällskap över 8 personer förbetalas eller säkras med
kredikort
Avbokat bord senare än 48h innan ankomst debiteras med
85%

Varm hjortron kompott, crumble, luftig vanilj och
hjortronsorbet
************
Pris:

695:-/person med fördrink
finns även alkoholfri

BOOK A PRIVATE HOTEL IN ÅRE-SWEDEN
Hotell Karolinen offer so much more than just i nice accommodation!
Our intimate and friendly hotel will be your home in the mountains
We have a fantastic breakfast, cozy lobby with replaces
Local food in our restaurant and wood red hot tub and sauna
Welcome
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