
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!

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!

  
  

 
 

• 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.

 

SMÖRSTEKT RÅRAKA  175:- 
Serveras med älvdalsrom, smetana, syrad schallotenlök, gräslök och 
dill 
Fried hashbrown with trout roe from Älvdalen, Creme 
fraiché, pickled shallots, chives and dill 
 
HALSTRAD PILGRIMSMUSSLA 155:- 
Serveras med friterad broccoli, dill emulsion, sotad spetskål, picklad 
majrova, vattenkrasse 
Seared scallop with deep fried broccoli, dill emulsion, 
charred cabbage, pickled turnip and watercress 

 
SOTAT ÄLGINNANLÅR 155:- 
Serveras med grillad majonnäs, jordärtskocka, hasselnötter, syrad 
schallotenlök, syltad svamp 
Charred topside of elk with grilled mayonnaise, sunchoke, 
hazelnuts, pickled shallots and mushroom

Trerätters viltmeny   595:- 
Sotad älg / Renrostbiff  / Säsongens bär 
Three course menu of game  
Charred elk / Reindeer / Seasonal berries 

al l t id på Gammelgården
 
RÄKMACKA  195:- 
Serveras på vårt egna surdegsbröd med majonnäs, hackat ägg , gurka, 
tomat, rödlök och citron 
Shrimp sandwich served on sourdough with mayonnaise, 
egg, cucumber, tomato, red onion and lemon

WALLENBERGARE PÅ VILT 205:- 
Serveras med ärtor, brynt smör, rårörda lingon och potatispuré 
Patty of game ”Wallenberg ” with green peas, browned 
butter, lingonberries and potato pureé 

ETT GLAS CHAMPAGNE 145:- 
A glas of  Champagne   
GAMMELGÅRDENS DRY MARTINI 125:- 
Dry Martini Gammelgården style

SVENSKA OSTAR   155:-
Our selection of swedish cheese 
 
 
MANDELKAKA 145:- 
Serveras med hallonglass, färska hallon, flädercurd, karamelliserad 
mandel och tagetes 
Almond cake with raspberry icecream, raspberries, elderflo-
wer curd, caramelized almond and marigold 
 
 
SÄSONGENS BÄR 145:- 
Serveras med tonkabönsglass, brynt vitchoklad, havresmul och maräng 
Seasonal berries with tonka bean icecream, browned white 
chocolate, oat crumble and meringue

KVÄLLENS KULA  35:-/st 
Tonights flavour of ice cream 
 

GRILLAD ROTSELLERI 225:-
Serveras med kantareller, mangold, karamelliserad grädde smaksatt 
med gulärtsoja, torkad svartkål, dill 
Grilled celeriac with chanterelles, swiss chard, caramelized 
cream flavoured with pea soy, dried cabbage and dill

HÄLLEFLUNDRA  285:- 
Serveras med sauterad mangold, kantareller, krondill, sandefjordssås 
samt Bjärepotatis 
Halibut with sauteed swiss chard, chanterelles, dill, 
Sandefjordsås and fresh potatoes

SMÖRSTEKT GÖS    275:- 
Serveras med beurre blanc på grillat smör, syrad gurka, älvdalsrom, 
dill, bondböna, bjärepotatis 
Fried pike perch with beurre blanc of grilled butter, pickled 
cucumber, trout roe, dill, beans and fresh potatoes 
 
RENROSTBIFF               335:- 
Serveras med kantareller, karamelliserad grädde smaksatt med 
gulärtssoja, grillad rotselleri, torkad svartkål och oxsvanssky 
Roastbeef of reindeer served with chanterelles, caramelized 
cream flavoured with pea soy, grilled celeriac, dried black 
cabbage and oxtail jus

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


