
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!

Höstmeny

• 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
KARL-JOHANSVAMPSOPPA 165:- 
Serveras med råstekt och syrad jordärtskocka samt rosmarin 
Porcini  mushroomsoup with fried and pickled sunchoke 
and rosemary 
 
 
LÖJROM FRÅN KALIX 235:- 
Serveras med creame fraiche, brioche, silverlök, gräslök och dill 
Vendace roe from Kalix served with creme fraiche, brioche, 
white onion, chives and dill 

 
 
BAKAD SPETSKÅL 155:- 
Serveras med rökt smör, torkad ren, forellrom och picklad rödlök 
Cabbage served with smoked butter, dried reindeer, trout 
roe and pickled red onion

Viltspecial
Trerätters viltmeny   595:- 
Karl-Johansvampsoppa / Rådjur / Varma hjortron 
Three course menu of game  
Porcini mushroomsoup / Deer / Warm cloudberries 

Klassisk husman
al l t id på Gammelgården

 
SKOMAKARLÅDA 265:- 
På svensk ryggbiff  från Siljan 
Shoemaker´s box of Swedish strip loin from Siljan

 
VILTGRYTA 205:- 
På svensk älg med steklök, champinjoner, sidfläsk, morötter och  
potatispuré 
Gammelgårdens stew of elk, onion, mushroom, porkbelly, 
carrots and potato pureé

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:- 
Serveras med vaniljglass, hjortronsorbet, mandel och puffat bovete 
Warm cloudberries served with vanilla ice cream, cloudberry 
sorbet, almond and buckwheat 
 
 
ETON MESS 145:- 
Med hasselnötter, chokladglass, dulce de leche, maräng och björnbär 
Eton mess with hazelnuts, chocolate ice cream, dulce de 
leche, meringue and blackberries  

 
KVÄLLENS KULA   45:-/st 
Vår egen glass eller sorbet, fråga efter kvällens smaksättning 
Tonights flavour of ice cream or sorbet

 
VÅRA EGNA PRALINER    30:-/st 
Chocolate pralines from Gammelgården 
 

Varmrätter
KVÄLLENS VEGETARISKA 205:-
Fråga personalen om kvällens rätt 
Tonights vegetarian dish, ask our staff

 
RÖDING 295:- 
Serveras med glödbakad rotselleri, picklad rotselleri, friterad broccoli, 
beurre blanc och pressad potatis 
Arctic char served with celeriac baked in ember, pickled 
celeriac, deep-fried broccoli, beurre blanc and pressed  
potatoes

 
RÅDJUR               345:- 
Serveras med oxsvanssky smaksatt med grillat smör, kräm på  
svartrot och svartvinbärsglaserade rödbetor 
Deer served with oxtail jus flavoured with grilled butter, 
salsify and black currant glazed beetroots 

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


