
Förrätt

Härjedalsk sikrom...................................... 160
Vi serverar den med med lokalt hårt tunnbröd, crème 
fraiche och hackad rödlök

Sallad på varmrökt lax.............................150
med linser och chiliaioli 

Gratinerad soppa........................................ 130
Potatis- och purjolökssoppa med västerbottenost 

Caprese med prosciutto crudo..........160
En tomat- och mozzarellasallad med en italiensk 
lufttorkad skinka

Varmrätt

Klövsjöfjälls planka .......................................  
Våra populära plankor är tillbaka, Nu serverar vi dem i 
tre olika varianter

Oxfilémedaljonger ............................. 320
Bearnaisesås, duchessepotatis och grönsaker 

Smörstekt röding.................................320
Vitvinssås, duchessepotatis och grönsaker 

Vegetarisk biff ...................................... 220
Bearnaisesås och duchessepotatis. Önskar man 
rätten helt vegansk så serverar vi biffen med en 
vegansk sås 

Rimmad lax.....................................................280
Serveras med dillstuvad potatis 

Renskav och risotto .................................320
En renskavsgryta smaksatt med gin och enbär, serveras 
med kantarellrisotto och parmesan 

 

Stefans pasta   ............................................. 275
Serveras med oxfilé, grönsaker och gorgonzolasås  

Allergisk mot något?

Låt oss veta så hjälper vi dig!

Alltid på Klövsjöfjäll
Högrevsburgare .......................... 230
På 200g närproducerat eco-kött från 
Hallqvist gård i Fåker, Klassiska tillbehör 
och  pommes frites

Vegansk burgare ........................ 210
På 160g  Klassiska tillbehör och  pommes 
frites

Dipsås till Hamburgarna ........................25

Bearnaise, Chiliaioli, Aioli, eller Vegansk 
majonnäs

Potatisgnocchi ...............................190
Potatisgnocchi med tomatsås och 
mozzarella

Kvällens 2-rätters meny. .Se tavla
Vi låter våra kockar komponera en unik 
meny varje kväll som vi serverar tills den tar
slut. Ibland är det förrätt och varmrätt och 
ibland är det varmrätt med dessert. Priset 
varierar för kvällen.

Men pizzorna då?  Och barnmenyn?

Jodå de finns kvar!   

Se nästa sida ----->

Dessert

Antonios tiramisú  ..................................... 145
Tillverkad på äkta italienska råvaror. Innehåller mandel

Knäckig äppelpaj  ......................................120
Med vaniljsås

Citronsorbet ..................................................120
Med chokladrån

Vaniljglass  ...................................................120
Med bärkompott



Pizza

Crudo  ............................................................... 175
Tomat, mozzarella, prosciutto crudo 

Margherita  ..................................................... 130
Tomat, mozzarella 

Vegetariana  ...................................................160
Tomat, mozzarella, zucchini, lök, ricotta 

Salsiccia  ..............................................................180
Tomat, mozzarella, salsiccia 

Marinara ...........................................................190
Tomat, mozzarella, räkor, bläckfisk, musslor, vitlök, 
citron

 

Klövsjö  ............................................................ 190
Renkött, lök, kantareller, rårörda lingon, toppad med 
messmörskräm

För de yngre

Lillhamburgare ............................................120
90g, ”plain” eller med ost. Serveras med pommes 
frites. Grönsakerna lägger vi vid sidan

 

Stefans Spaghetti med köttfärssås 120
Serveras med parmesan. Ketchup kan man få de 
kvällar kyparen inte är italienare


