
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!

Midvintermeny

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

Detta breds ut tunnt med palett, på en 
bakpappersklädd plåt.

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

Gammelgårdens 
knäcke

Förrätter
LÖJROM FRÅN BOTTENVIKEN 235 
Med Kavelgris, gräddfil, citron gravad schalottenlök och dill 
Vendace roe from Bottenviken, flatbread, sour cream,       
cured shallots and dill 
 
SVAMPBULJONG 155 
Med stekt ostronskivling och ravioli fylld med Karl-Johan svamp     
samt Gammelgårdens egentillverkade färskost 
Mushroom broth with oyster mushroom and ravioli filled 
with ceps and cream cheese

EGEN VEVAD VILDSVINSKORV 165 
Serveras grillad med tryffel, rostad jordärtskockskräm, champinjon, 
smörgåskrasse, inlagd rödlök och senapsfrön 
Grilled wild boar sausage with truffle, sunchokes,   
mushroom, pickled mustard seeds and onion 
 
KALLRÖKT RÖDING 145 
Med ostronemulsion samt krispig purjolök marinerad         
broccolistjälk och dillchips 
Cold smoked arctic char with oyster emulsion, crispy leek, 
broccoli and dill crisps 
 
GRAVAD HJORT FRÅN 
TÄCKHAMMARGÅRD 155 
Med betor, hasselnötsmajonnäs, krispig purjolök,                        
syrad rotselleri samt smörgåskrasse 
Cured venison with beets, hazelnut mayonnaise,                
crispy leek, pickled celeriac and cress

Viltspecial
Trerätters viltmeny   595 
Röding / Rostbiff  på ren / Hjortron 
Three course menu of game  
Arctic char / Reindeer / Cloudberries

Klassisk husman
al l t id på Gammelgården

 
VILTKÖTTBULLAR 215 
Med gräddsås, rårörda lingon, pressgurka och potatispuré 
Meatballs of game with cream sauce, lingonberry, pickled 
cucumber and potatopureé 
 
KÅLDOLME  205 
Fylld med gula ärtor, ugnsrostad blomkål med brynt smörskum           
och hasselnötter 
Cabbage roll filled with yellow peas, roasted cauliflower, 
browned butterfoam and hazelnuts

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

Aperitif

Desserter
CREME BRULÉE   145
Med smak av blåbär och vanilj samt granskottsorbet 
Creme brulée flavoured with blueberry and vanilla served 
with spruce sorbet 
 
MÖRKCHOCKLADMOUSSE 155 
Med havtornsglass, sirapsknäcke, rostad vitchoklad, havtornskräm 
Dark chocolate mousse with sea buckthorn icecream, crisps, 
roasted white chocolate and sea buckthorn 
 
HJORTRON 135 
Med vaniljpannacotta krossade drömmar, hjortronsorbet 
Cloudberries with vanilla pannacotta, crumbled cookies, 
cloudberry sorbet 
 
OSTAR 145 
Med egen marmelad och Gammelgårdens knäckebröd 
Swedish cheeses with marmalade and our own crispbread 
 
KVÄLLENS KULA    35/st 
Vår egen glass eller sorbet, fråga efter kvällens smaksättning 
Tonights flavour of ice cream or sorbet 
 
HEMBAKADE PRALINER    35/st 
Homemade chocolate pralines

Varmrätter
SMÖRSTEKT RÖDING 245 
Med brynt smörskum, bakad spetskål, grillad sticklök serveras   
med dillchips samt pressad potatis 
Arctic char with browned butter foam, baked cabbage, 
grilled spring onion and pressed potato 
 
POCHERAD PIGGVAR               295 
Serveras med ostronsmörsås, broccoli, caviar, gurka                    
och pommes-Duchesse 
Turbot with oyster beurre blanc, broccoli, caviar, cucumber 
and pommes-Duchesse 
 
RENROSTBIFF               335 
Med rökt peppar, rödvinssky smaksatt med aroniabär, rostad 
jordärtskockskräm, ölkokt persiljerot och confiterad lök 
Roastbeef of reindeer with smoked pepper, red wine sauce 
flavoured with aronia, sunchoke, parsley root and onion 
confit 
 
VILDAND               365 
Med örtvelouté, bakad spetskål, svarta vinbär och potatispuré 
Wild duck with herb velouté, baked pointed cabbage, black 
currant and potato pureé

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


