Välkommen till Skoterköket
Vår ambition är att ta ansvar för hela djuret.
Därför köper vi endast in hela djur och låter inget gå till
spillo. Benen kokar vi fonder på som sedan är grunden i våra
såser och grytor.
Menyn kan därför vara lite skiftande efter vad vi har för delar
tillgängliga just för tillfället.
Älgarna och renarna är uteslutande från Härjedalen.
På ölhyllan hittar ni bland annat öl från Lofsdalens eget
bryggeri, Orsholm. Bryggeriet ligger endast några hundra
meter från Skoterhuset.
Luta dig tillbaka, andas in och njut av atmosfären och
utsikten. Så ska vi göra vårat bästa för att du ska få en härlig
stund hos oss!

Aptitretare
Saltgurka med vodka
Smetana, honung, dill

125

Förrätter
Toast skagen
Handskalade räkor, pepparrot, picklad rödlök, citron, rom, smörstekt bröd

125

Älgcarpaccio
Dragonolja, västerbottenost, ruccola, syltade kantareller, balsamico

145

Kantarellsoppa
Serveras med grillat bröd

120

Rödbetor
Chevré, honung, valnötter, ruccola, balsamvinäger

95

Snacksplanka (2personer)
Skoterkökets egna björn- & älgkorv, rökt renhjärta & rentunga, marinerade oliver,
syltlök, kronärtskocka, lagrad cheddar, grissini, kantarellfärskost

295

Varmrätter
Halstrad Fjällröding
Hummerrisotto, fänkålssallad, apelsin, örtolja

325

Renskavspanna
Äkta renskav från Härjedalen, skogssvamp, rårörda lingon, pressad potatis

255

Skoterkökets tjälknöl
Älg från Härjedalen, ungsbakade rotfrukter, chevrécreme, tryffelsky, potatiskaka
med smak av västerbottenost

295

Kvällens Ren Härjedalen
Lingon, rödvinssås, ugnsbakade rotfrukter, potatispuré

365

Svamprisotto
Rotfruktschips, syltade kantareller, krutonger, kantarellströssel

250

Skoterkökets viltburgare
Älg- och renfärs från Härjedalen, färskost, lagrad cheddar, ölkokt lök,
alspånsrökt fläskkarré, crispy fries

245

Kvällens husman
Fråga personalen.

195

Efterrätter
Hemgjord hjortronglass
Serveras med fjällhjortron från Härjedalen, drömmar

95

Messmörsparfait / Vaniljgräddglass
Fjällhjortron från Härjedalen, havreflarn

115

Chokladfondant
Hallonspegel

95

Crème brûlée
En klassisk Crème brûlée

85

Barnmeny
Upp till 12 år

Förrätt
Till reducerat pris, 75.-/ förrätt

Varmrätt
Mormors Älgköttbullar
Serveras med dagens tillbehör
95 kr
Mormors gräddade pannkakor
Jordgubbssylt & grädde
95 kr
Renskavspanna
150 kr
Kvällens älg/ren
175 kr
Grillkorv med crispy fries
95 kr
Hamburgare med crispy fries
95 kr

Dessert
Glassbomb
2 kulor glass, maränger, grädde, chokladsås, färsk frukt
85 kr

