
Kontantfri restaurang 
Cash free restaurant



Vi på Gammelgården älskar det vilda 
och naturnära. I vårt kök tillagas rätter 
av fjällets orörda råvaror. Det ger dig som 
gäst en alldeles särskild smakupplevelse. 
Vår ren hämtar vi hos vännerna i Idre 
sameby. Allt förädlas och inget lämnas 
till spillo. På hösten får vi in fjällfisk 
och nyskjuten ripa. Men vår svamp och 
skogens goda bär – ja, de plockar vi själva.

Miljön på fjället är den tuffaste och 
kargaste i vårt land, att leva och överleva 
här ställer stora krav. Men fjället belönar 
också frikostigt den som tar sig tid 
att uppleva. Årstidernas växlingar är 
påtagliga och kan bokstavligt talat ske 
över en natt. En ny sorts molnsamling 
drar in över landskapet från väster och 
plötsligt är det vår! Sommarens övergång 
till höst överraskar på samma sätt, över 
en eftermiddag kan sensommarens fuktiga 
och lite tunga luft ha bytts ut mot frisk, 
klar höstluft. Finns det något bättre att 

fylla lungorna med?

Naturens rikedomar, det hårda men 
fantastiska livet på fjället och vårt 
outtröttliga botaniserande bland vilda 
smaker sätter tydliga spår i våra 
välkomponerade rätter. Ät en härlig 
middag , luta dig tillbaks i en av våra 
sköna fåtöljer och koppla av – här finns 

absolut ingenting att göra!

Det vilda
köket!

Att gifta sig hos oss är en total-
upplevelse. Middagen och boendet 
i kombination med vigselakten i 
Fjällkyrkan, som bara ligger ett par 
hundra riskorn bort, blir tillsammans 

er bästa dag!

Säg Ja!  
på  

Gammelgården!

Gammelgården 
har öppet varje 
dag - året runt!

Vårmeny

• 5dl grahamsmjöl
• 1 liter vatten
• 2dl mörksirap
• ca 1kg vetemjöl
• 1/2msk anis
• 1/2msk kummin
• 1msk fänkål

Detta penslas ut tunt på en plåt 
med bakpapper.

Bakas av på 160 grader i ugn tills 
brödet mörknat och blivit hårt.

Gammelgårdens 
knäcke

Förrätter
NÄSSELSOPPA  165:- 
Serveras med pocherade vaktelägg 
Nettle soup served with poached quail eggs 
 
 
VARMRÖKT SIK 145:- 
Serveras med färskpotatis, gräslök, Älvdalsrom, Sandefjordsskum 
samt ättiksgelé 
Smoked whitefish served with fresh potatoes, chives,  
Älvdales roe, Sandefjord foam and vinegar gel 

 

 
SOTAT ÄLGINNANLÅR 165:- 
Serveras med picklad majrova, ramslök och krasse 
Topside of elk served with pickled turnip, ramson and cress  

 

 
 

Viltspecial
Trerätters viltmeny   595:- 
Nässelsoppa / Renrostbiff  / Hjortron & glass 
Three course menu of game  
Nettle soup / Reindeer / Cloudberries & ice cream 

Klassisk husman
al l t id på Gammelgården

 
SE ”TAVLAN” FÖR KVÄLLENS HUSMAN 
Vi erbjuder alltid två kvällens husman 
See ”the board” for Gammelgården´s Classics

ETT GLAS CHAMPAGNE 145:- 
A glas of  Champagne   
GAMMELGÅRDENS DRY MARTINI 115:- 
Dry Martini Gammelgården style

Aperitif

Desserter
SVENSKA OSTAR   145:-
Tre av våra Svenska lokala favoriter med marmelad och husets  
knäckebröd  
Three Swedish local cheeses, served with marmalade and 
crispbread 
 

 
VARMA HJORTRON   135:- 
Med Gammelgårdens vaniljglass  
Warm cloudberries with Gammelgårdens vanilla ice cream  
 

 
RABARBERPAJ 125:- 
Med punsch-smaksatt creme-Anglaise 
Rhubarb pie with Crème-Anglaise flavoured with swedish 
punsch  
 

 
VÅRA EGNA PRALINER    25:-/st 
Chocolate pralines from Gammelgården 
 

Varmrätter
RISOTTO PÅ MATVETE 205:-
Med grillad gulbeta, sparris, nässlor, kirskål och tryffel 
Risotto on whole wheat served with grilled beetroot,  
asparagus, nettles, ground elder and truffle

 
FJÄLLRÖDING    285:- 
Serveras med grillad gulbeta, sparris, nässlor, kirskål och blåmussel-
sås samt kokt färskpotatis 
Arctic char served with grilled beetroot, asparagus, nettles, 
ground elder, fresh potato and a sauce of blueshell mussles

 
GAMMELGÅRDENS HAMBURGARE 225:- 
Gjord på älg från Dalarna serveras med sallad, lökmajonnäs, inlagd 
rödlök, rökt dalafläsk och rösti 
Gammelgårdens elk hamburger served with salad, onion 
mayonnaise, pickled red onion, smoked porkbelly and hash 
brown  
 
 
RENROSTBIFF               345:- 
Lättrökt och smörstekt, serveras med en kräm av svartrot, sotad 
rotselleri och viltsky med örter 
Lightly smoked and fried reindeer served with a cremé of 
salsify, blackened celery and a jus of game    

Vid matallergi, vänligen kontakta personalen. 
In case of  food allergy, please contact our staff.


