
Välkommen till Afrikarummet, vårt Chambre Separée - middag för slutna sällskap.
Afrikarummet är vårt chambre separée för dig som söker en avskild plats för ditt sällskap. Här 

sitter ni på första parkett med utsikt över nöjespalatset Vinterträdgården och har tillgång till 
hela vårt restaurangutbud. Välj någon av de bifogade menyförslaget, vänligen samma meny till 

hela sällskapet. 
 

Welcome to Afrikarummet, vårt Chambre Separée - dinner for closed assembly.
The African room is our chambre separée for those who are looking for a secluded place for your 

company. Here you sit on the first parquet overlooking the entertainment palace Vinterträdgården and 
have access to our entire restaurant offering. Select one of the attached menu suggestions, please choose 

the same menu to the whole assembly.



  

CHOISE 1
SHELLFISH • SKALDJUR

Lobster, shrimps, oysters, mussels, langoustines 
- served as a plateau or seperate. The Seafood 
bar plateau deluxe also includes sashimi and 

sushi. It is also served classic with mayonnaise, 
Rhode Island and bread.  

Daily price from 1200/person 
Hummer, räkor, ostron, musslor, havskräftor - 

serveras som en platå eller separat. På Seafood 
Bar Plateau deluxe ingår även sashimi och sushi. 

Det serveras klassiskt med majonnäs, Rhode 
Island och bröd.  

Dagspris från 1200/person 

CHOISE 2  
MORIWASE 

8 servings / 8 serveringar 
Chef´s choise / Kocken komponerar 

 895/person



Här kan ni välja mellan den ”Stora Gastronomiska resan” eller ”Lilla Gastronomiska resan”, 
med eller utan dryckespaket.

 
Menyval 3

”Stora Gastronomiska resan” 995 kr
Sommelierens dryckespaket 825 kr

 
Menyval 4

”Lilla Gastronomiska resan” 795 kr 
Sommelierens dryckespaket 625 kr 

 
Stora Gastronomiska resan” beräknas ta ca 2,5 timmar och den ”Lilla Gastronomiska resan”  

beräknas ta ca 1,5 timmar.



CHOICE 5 
Starter 

Vendace roe from Kalix with sunchokes, browned butter sour-cream, chives, dill and lemon infused onion 
Löjrom från Kalix med jordärtskocka, brynt smör -creme-fraiche, gräslök, dill och citronlök 

Vegeterian alternative 
Caramelized onion tartlet with truffle, crème of smoked cheese from Orsa and pickled butternut squash 

Karamelliserad löktartlette med tryffel, kräm av rökt ost från Orsa och picklad pumpa 
Main course 

Charcoal grilled Striploin of grain fed Uruguay beef with sunchokes, potato gratin and red wine sauce 
Kolgrillad biff från Uruguay med jordärtskocka, potatisgratäng och rödvinsås 

Vegetarian alternative 
Grilled pointed cabbage and mushrooms, mushrooms croquette and sunchoke foam 

Grillad spetskål och svamp med svampkrokett och jordärtskocksskum 
Dessert 

Créme-brulée 
 

695 per person

 

CHOICE 6 
Starter 

Tartar of beef from Dalarna with tarragon mayonnaise, Almond potato, cress and Piment d’EspElette 
Råbiff av hängmörad Dalako med dragonmajonnäs, mandelpotatis, krasse och Piment d’Espelette 

Vegeterian alternative 
Grilled mushroom tartar with beet root, kohlrabi, capers and miso from Sälen 

Tartar av grillad svamp med rödbetor, kålrabbi, kapris och miso från Sälen 
Main course 

Grilled trout with potato pure, pointed cabbage served with browned butter and lemon 
Grillad röding med potatispuré, spetskål serveras med brynt smör och citron 

Vegeterian alternative 
Dubble Portabello burger with Gruyere cheese, caramelized onion, gurkin, ketchup, truffle mayonnaise & 

French-fries   
Dubbel portabelloburgare med Gryere, karamelliserad lök, saltgurka, ketchup, tryffelmajonnäs & pommes frites 

Dessert 
Winter apple, roasted barley, salted apple caramel and vanilla ice-cream 

Vinteräpple, rostade korngryn, salt äpple karamell och vaniljglass 
 

695 per person


