
Réservations uniquement 

Le Déjeuner en chambre séparée, 750 sek pp* 
Min. 8 personer, 2 h i Matsalen kl. 12.00 & 14:30    
Ostfondue med klassiska tillbehör & chark  
Handgjord pralin & kokkaffe 

Et les enfants (upp till 12 år), 250 sek pp 
Barnfondue eller Korv Deluxe & “Yetigott” Varm Chokladbomb 

Après Ski Avalanche, hütte hyra 3000 sek* 
På förfrågan, 1,5 h i Baren eller Matsalen 
Mat & dryck tillkommer 

Hütte Dinner in die Ganzen Hütte, hütte hyra 10 000 sek* 
Menyförslag enligt nedan 965 sek pp, Tidigast kl.17.30- sent 
Förrätt “Cervinia”, salami, parmesan, focaccia & tapenade 
Varmrätt “Zermatt”, två olika ostfondue, klassiska tillbehör & chark  
Dessert Choklad & kokkaffe 

Et les enfants (upp till 12 år) , 375 sek pp 
Barnfondue eller Korv Deluxe samt dessert 

Ganzen Hütte, Pris på förfrågan* 
Tout le jour/Séjour d'une nuit 

*Dryck och ev. transport tillkommer. Förbokade slutna sällskap. 
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Carte de Vin 

Vin Pétillant Sek 
Riva Dei Frati Prosecco Valdobbiadene Extra Dry  
Fruktig och hög syra. Importeras av skidåkande Årebo 750 

NV Rene Collet, Champagne, Frankrike 
Smakrik hantverkschampagne på Chardonnay & Pinot Noir,  EKO 1075 

Vin Blanc 
2018 Juwel Weisswein, Rheinhessen, Tyskland  
Riesling, Silvaner & Muller Thurgau. Alpig & kryddig blend, EKO 560/115 glas 

2019 Chasselas (Fendant), Les Bans, Valais-Wallis, Schweiz   
Klassisk Schweizisk druva. Dricks ofta till raclette & ostfondue 850 

2019 Petite Arvine, Belle Usine, Valais-Wallis, Schweiz   
Druva med mycket syra. En riktig pärla från Valentina Andrei 950   

2017 Chardonnay, Bourdy, Jura, Frankrike  
15:e generationen från Jurabergen, Biodynamiskt 950 

2014 GG Riesling Roth Lay, Heymann-Löwenstein, Mosel, Tyskland 
Lagrad Riesling med torr & stor fyllig smak, Biodynamisk 1600 magnum 

Vin Rouge 
2015 Saint Amant, Rhone, Frankrike      
Fatlagrat Syrah & Grenache. Rhones högst belägna vingård, EKO 560/115 glas 

2019 Gamay, Valentina Andrei, Valais-Wallis, Schweiz 
Småskalig produktion. Lätt vin med smak av röda frisk bär 750 

2018 Pinot Noir Dune & Mountain, Santa Cruz Mountain, USA   
Fyllig & smakrik. Vinmakar Bradley Brown fd störtloppsåkare, EKO 750 

2014 IUGUM Merlot/Cabernet, Peter Dipoli, Alto Aldige    
Fylligt vin på fat från Sydtyrolen, EKO 850 

2016 Barolo, F.Rinaldi, Barolo, Italien       
Barolos berg ger elegans & struktur, Biodynamiskt 950 

2015 Brunello di Montalcino, Le Ragnei, Italien     
Brunellos högst belägna vingård. Sangiovese, smakrik, Biodynamisk 2000 magnum 
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l'histoire 

Skiers Hütte består av två olika timmerstommar där den ena som vi 
kallar Matsalen härstammar från Herman Ol-Jons gård i Såå från sent 
1800-tal. Den andra vi kallar Baren har okänt ursprung, men forslades hit 
av Torsten Helmertz och härstammar nog från en av byarna kring 
Åredalen och är även den från sent 1800-tal. Stugan timrades upp i 
samband med att Torsten projekterade och drev på för att bygga en 
sportanläggning som skulle bestå av sporthotell, restaurang, stugor, 
backar och liftar. Ritningar från 1965 visar ett modernt hotell med stram 
arkitektur. Noglerbanan (Hermann Nogler) som skulle gå upp via 
lillskutan vidare till toppen var flaggskeppet. Även kapell fanns i 
planerna. Projektet drevs på av honom själv, men stötte på patrull när 
kabinbanan byggdes. Ett bygge som kritiserades hårt då man menade 
att dragningen var helt fel. En dragning via Björnen och östra sidan var 
att föredra då det var mer skyddat från väder och vind. Den lilla bruna 
stugan (Jaktvillan) högre upp har stått där sedan tidigt 1900-tal. Vid 
satsningen skulle den flyttas 100 meter ner och bli serveringsstuga. A-
framet är uppbyggd i samma veva och ligger på samma plats som en 
tidigare Agellhydda från andra världskriget. Trots motgångar fortsatte 
Torsten att jobba in på 2000-talet för att exploatera området. På 
somrarna kan man se resterna av planerna där timmerstockar, 
byggmaterial och markberedning framträder. 

Vi i Skiers (Skiers Accredited) har haft stugan i drygt 10 år och nyttjat 
den för slutna sällskap. Det ville vi ändra på och öppnade därför upp 
den under 2021. Öppettiderna varierar lika mycket som vädret i Åre 
då förbokningar och vädret styr. Stugan är utan el och vatten (finns 
solceller) så på morgonen fraktar vi upp allt för dagen och tänder de 
tre kaminerna som står för värmen. Alperna ligger oss varmt om 
hjärtat, och det vi alltid saknat i Åre är den där känslan av att efter 
ett åk komma ner till en stuga som inte ligger mitt i skidsystemet. Utan 
vid foten av berget, lite avskilt men ändå med ski in ski out och där 
njuta av god mat och dryck. 

Willkommen – Bienvenue – Benvenuto – Hejschweiz – Tiptop
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