
LODGEBAREN
Kvällsmeny



Förrätt
Het Skogsvampsoppa 

Serveras med levainbröd vegansk, *
110

Rökt Rensteksröra 
Serveras med friterat tunnbröd & sallad mjölkproteinfri, *

115
Laxtartar på rökt & gravad lax 

Serveras på salladsbädd med rotfruktschips mjölkproteinfri, glutenfri
125

Varmrätt
Ugnsbakad Fjällröding

Serveras med smörslungade primörer, potatispuré & vitvinssås laktosfri, glutenfri
229

Lodgens Bookmakertoast 
Helstekt biff  på levainbröd med pommes frites, sallad,  

tomat, rödlök, bearnaisesås & pepparrot laktosfri, *, **
239

Krämig Oxfilépasta
  Med grädde, senap, champinjoner & grönsaker, toppad med parmesan & ruccola *

199
Välj bort oxfilén & rätten blir vegetarisk  

169

Grekisk Bondsallad 
Med durrakorn & salladsost vegetarisk, glutenfri

195

Dessert
Crème Brûlée på klassiskt vis med bär & mynta vegetarisk, laktosfri, glutenfri, **

95

Vaniljparfait med varma hjortron vegetarisk, laktosfri, **
109

Tre praliner handgjorda av JJ Praliner  
Fråga oss vilka smaker som finns idag

99

För barnen
Pannkakor (3st) 

Serveras med sylt & grädde vegetariskt, **
79

Köttbullar
Serveras med potatispuré, gräddsås, lingon & pressgurka laktosfri, glutenfri

89
Helstekt biff  

Serveras med pommes frites & bearnaisesås laktosfri, glutenfri
109 

Kvällsmeny

*kan fås glutenfri
**innehåller ägg 



Coca Cola     36:-
Coca Cola Zero     36:-                                                                                                                       
Fanta      36:-                                                                                                                                            
Sprite      36:-  
Juice Äpple     36:-                                                                                                                                           
Juice Apelsin     36:-                                                                                                                               
Loka Naturell     29:-                                                                                                                                             
Loka Citron        29:-                                                                                                                                        
Smil Päron     18:- 
Smil Apelsin     18:-      
Isberg barndrink    35:-
Toppa med marshmallows     +5:-                                                                                                                                  
Röda faran barndrink    35:-
Toppa med marshmallows     +5:-                                                                                                                                  
Mjölk      15:-
Bryggkaffe     37:-
Te      37:-
Cappucino     45:-
Kaffe latte     47:-
Espresso     enkel 31:- dubbel 38:-
Varm choklad m. grädde    45:-
Lyxa med marshmallows & chokladsås    +10:-              

Krušovice      40cl 85:- 50cl 95:-
Melleruds Pilsner     40cl 82:- 50cl 92:-
A Ship Full Of  IPA      40cl 88:- 50cl 98:-
Blue Moon                           40cl 88:- 50cl 98:-

Öl på flaska
Mariestad      50cl 95:-
Sol       33cl 75:-
Daura Damm 33cl Glutenfri   33cl 75:-
Sälen Öl (fråga efter dagens sort)    33cl 94:-

Cider
Briska Päron, söt     33cl 78:-
Briska Persika Riesling, halvtorr   33cl 78:- 

Melleruds alkoholfri     33cl 48:-                                     
A ship full of  ipa alkoholfri    33cl 56:-
Briska päroncider alkoholfri   33cl 42:-
Briska Sauvignon Blanc & Gröna Äpplen alkoholfri 33cl 42:-
                      
Prosecco Treviso Brut Eko    glas 119:- flaska 525:-
Medelfyllig, elegant, fräsch, fruktig smak av gröna päron, persika, citrus, grapefrukt och mineral.  
Rik mousse med små bubblor och fräscht slut

Champagne Etienne Dumont Brut  glas 125:- flaska 750:-
Öppen och ihållande smak av jordgubb, päron, citron, citrontimjan, hasselnötter med bra längd och 
elegant mousse
                      
Philipponnat Royale Réserve Brut  flaska 1095:-
Elegant, fruktig, fräsch, syrligt torr och balanserad smak med tydliga äppeltoner, gräddig kola och aningen  
brödiga toner

Toselli Spumante Mousserande alkoholfri  glas 59:- flaska 265:-
Lätt insmickrande, fräsch, sötfruktig smak med inslag av bivax, bergamott, mogen citron och honung-
Fräsch alkoholfri dryck med visst vinöst anslag.och en lång eftersmak.
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Art De France Blanc    glas 96:- flaska 429:-
Fräscht och krispigt vin med smak av ananas, citron, Granny Smith äpple, gul melon, päron 
och rosa grapefrukt.

Domaine Louis Moreau Petit Chablis  glas 162:- flaska 731:-
Torr, frisk och balanserad smak med mineraltoner och lång avslutning med balanserad syra.

Domaine Louis Moreau Chablis Grand Cru Valmur   flaska 1381:-
Ett kraftfullt vin, koncentrerade och komplexa aromer av solmogna citroner, torr honung, 
kryddig ek och subtila toner av flinta.

Riesling Returns The Grape Collective eko  glas 110:- flaska 499:- 
Smaken är fruktig med en fräsch, knastrande torrhet och frisk, läskande syra. Det finns toner 
av både mineral och solmogen stenfrukt och avslutet är torrt, rent och stramt.

Domaine Roc de Châteauvieux Blanc  glas 110:- flaska 495:-
Torr, frisk, fruktig och underbart aromatisk. Vinet är ursprungstypiskt med sina toner av ginst, 
kaprifol, svarta vinbär, nässlor, grapefrukt och exotisk frukt. Avrundad och frisk med tilltalan-
de, ren, lång eftersmak och påtaglig mineralton.
                      
Bourgogne Chardonnay Cuvée Edme  flaska 794:-
Medelfyllig och frisk, med rik, fyllig, fint avrundad smak. Inslag av citrusolja, äpplen, päron, 
pomelo och rostad brioche. Diskreta toner av ek och torkade blommor utvecklas även i glaset. 
Bra fyllighet och struktur och en lång eftersmak.      

Spring Village Chardonnay alkoholfri  glas 59:- flaska 265:-
Ett fylligt och mjukt vin med toner av citrus, tropisk frukt och vanilj.

Art de France Rosé    glas 96:- flaska 429:-
Torr, fruktig och fräsch med toner av hallon, röda vinbär, smultron, mandarin och blodapelsin. Bra 
mineralitet med en hint örter som ger vinet ett fräscht avslut

11 minutes Rosé     75cl 576:- 150cl 1252:-
Torr, mycket frisk och komplex smak med fin syra och inslag av röda vinbär, nektarin och 
mogen grapefrukt. Mycket elegant, generös smak med härlig örtig och mineralig avslutning

Secret de Lunès Pinot Noir EKO   glas 107:- flaska 483:-
Medelfylligt, mjukt och ungfruktigt vin med toner av körsbär, hallon och jordgubbar, en  
antydan till lakrits, fin mineralstruktur och avrundande tanniner.
                                          
Torre Del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore DOC glas 113:- flaska 510:-
Medelfylligt vin med smak av mörk frukt, choklad och lite mandel, fat och örter. Ett  
maffigt vin med rik fruktighet och koncentration och varm, lång och ihållande eftersmak.
                      
Art De France Rouge    glas 96:- flaska 429:-
Medelfylligt, fruktigt vin med smak av mogna mörka och röda bär, litet lakrits och garrigue-örter.

El Sueco Tempranillo    flaska 939:-
Pigg och fruktdriven med röda körsbär, plommon, solmogna jordgubbar och persika. Silkeslena 
taniner med ett fintstämt avslut.

Roberto Sarotto Barbera DÁsti DOCG  glas 125:- flaska 555:-
Härligt, generös mjuk fruktig smak med struktur och viss stramhet. Torr men samtidigt saftig stil 
med lång varm fruktig eftersmak.     

Sping Village Cabernet Sauvignon alkoholfri  glas 59:- flaska 265:-
Fylligt vin med bra längd och eleganta tanniner.        
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