
Här på Lilla Vildt serverar vi mellanrätter med
grunden i det svenska, lokala köket -
men är inte rädda att sticka iväg på 
andra kontinenter & hämta inspiration i smaker.

Vi rekommenderar ca 2-4 rätter per person & dessa
serveras i olika tempo

Renköttet är från Mattias Jonsson, Idre Sameby

Fläsket kommer från Gudruns

Hansjöosten är från Björn & Nicolina i Hansjö, Orsa

Rödingen är från Landön i Jämtland & Gösen är från

Mälaren 

Älgen är delvis härifrån Idre & är då skjuten av

Viktor, & delvis från Sörmland



Charkbricka för två
chark & ost med tillbehör
249:-

Rökta Chips
forellrom & citronkräm
149:-

Marconamandel       69:-

Jamon Mangalica    129:-

Oliver Nocellara    89:-

Kvällens salami     89:-

Bränd gruyère
med honung & rostade nötter
129:-

Kaviar & kall vodka 
249:-

Snacks

Ravioli Messmör
brynt salviasmör & 
rostade hasselnötter
149:-

Gravad Ren
tranbär, granskott, liuraemulsion &
friterad rotselleri
175:-

Rökt Röding
dillkräm, kavringchips, inlagda senapsfrön, 
forellrom & syrad kålrabbi
169:-

Handskuren Råbiff på Älg
gruyèrekräm, syrad lök, kapris, 
friterad skocka & ost Gulla
169:-

Gös

rotselleripuré, sandefjordsås, 

purjoaska & friterad skocka
189:-

Krokett på Jordärtskocka
ost Gulla, salt marconamandel, 
dragon- & tryffelkräm 
139:-

Kronsadel
palsternackspuré, pankobakad svartrot,
stjärnaniskokt rödvinssås
210:-

Meny

Allergier? Fråga personalen

Krispig Fläsksida
karamellsås, rotselleri, äppelkompott 
& syrade senapsfrön
169:-

Barnmeny

Mangoglazad Kyckling
pommes & grönsaksstavar
99:-

Nattbakad Oxe
potatispuré, rödvinssås & grönsaksstavar
99:-

Barnglass
vaniljglass, choklad- & kolasås 
& grädde
65:-

Gös
potatispuré, sandefjordsås,
grönsaksstavar
99:-

upp till 12 år



Dessert

Friterade "Munkhål"
lingonsocker, vaniljkräm & dulce de leche
119:-

Trio i Citrus
sockerbränd apelsin & blodapelsin, 
mandarinsorbet, mascarpone & pistage
125:-

Chokladpudding
grädde (på pappa Leifs vis)
99:-

Hansjö-ost x 3
Husåknäcke & marmelad
179:-

1 kula Rättviksglass
kvällens smak
49:-

Irish Coffee
whisky

Kaffe Karlsson
baileys & triple sec

Spanish Coffee
likör 43

French Coffee
cognac

Schwiss Coffee
pflümli

Laffe
laphroig

Varma Drinkar  
 

155:-
kaffe & grädde på samtliga drinkar


