
Förrätter
Toast Skagen……………………………………………………… 169:-
Klassiker som serveras på smörstekt bröd
Råbiff på oxfilé …………………………………………………….185:-
Serveras med äggula, kapris, rödlök, rödbeta, senap
Vegansk tartar …………………………………………………….155:-
Gjord på hirs, soltorkade tomater. Serveras med kapris, 
picklad gurka, svarta oliver och röd lök
Gravad röding……………………………………………………. 169:-
Gingravad röding med lingon, enbär och knäckebröd
Charkbricka hel/halv ………………………………………… .229:- /139:-

Varmrätter
Wienerschnitzel  ………………………………………………….265:-
Pankopanerad kalv med rödvinssky, ärtor, 
stekt potatis och klassiska tillbehör
Moules frites ……………………………………………………….229:-
Vinkokta musslor serveras med pommes frites och aioli
(Söndag & måndag utgår moules frites)
Pepparstek …………………………………………………………345:-
Tournedos på oxfilé serveras med pepparsås 
& potatiskaka med västerbottensost
Biffstek med bearnaise ………………………………………….295:-
Svensk ryggbiff serveras med hemslagen bearnaisesås 
och pommes frites
Hjort ……………………………………………………………..….295:-
Serveras med kantarellsås, pumpapuré, rödbetschips 
och rostade pumpafrön 
Hälleflundra ……………………………………………………....275:-
Serveras med hummersås, hummerkött, 
sauterade bönor och duchessepotatis
Polenta………………………………………………………………229:-
Med tomatsås, serveras med rostade rotfrukter

Halsters hamburgare ……..............................................199:-
Högrevsfärs, bacon, bröd, picklad rödlök, sallad, BBQsås, 
cheddar, saltgurka, aioli, pommes frites
Veganburgare………………………………………………………189:-
Sojafärs, BBQsås, picklad rödlök, veganost, coleslaw, 
aioli, pommes frites

Efterrätter
Creme Brûlée med vit choklad 115:-
Serveras med en kula egengjord hallonsorbet från Sälenglass
Hjortron från Sälen med vår egen vaniljgelato från Sälenglass 125:-
Banana Split (Sharing) 90:-/person
Tre sorters egengjord gelato från Sälenglass med bananer, chokladsås och maränger
Choklad 115:-
Chokladmousse med vaniljgrädde och smörkaka

OVANSTÅENDE MENY SERVERAS LÖRDAG TILL TORSDAG. FREDAGAR ERBJUDS 
GRILLBUFFÉ KOMPLETTERAT MED OVANSTÅENDE FÖRRÄTTER OCH DESSERTER.

FREDAGAR 21.00-22.00 SERVERAR VI QUIZBURGARE I SAMBAND MED MUSIKQUIZ.

TEMAKVÄLLAR.  Oftast onsdagar Fondue Oxfilé och Fredagar Family Grill & BBQ.
Ändringar och x-tra dagar kan förekomma. Se Kläppen idag för aktuell info. 

TEMAKVÄLLAR

FREDAGAR PÅ HALSTER ÄR 
RESERVERAD FÖR  KÖKETS 
GRILLBUFFÉ. FÖRRÄTTER 
OCH DESSERTER FRÅN 
ORDINARIE MENY ERBJUDS 
OCKSÅ.

FREDAGAR

Family grill & BBQ
Halsters populära 
temakväll. Grillbuffé med 
Oxfilé, Flapsteak, Entrecôte, 
fläskfilé, korvar, BBQ Lax, 
grönsaker, såser, 
gratäng, sallad m.m.
Pris /person 395:-
Barn 16:-/år t.o.m 12 år.

ONSDAGAR

Fondue
Du tillagar själv din oxfilé i 
den varma buljongen. Varma 
och kalla tillbehör, 
potatisgratäng och såser.
Pris / person: 345:-. 
-12år 195:-


