
boka bord och boende på + 46 280-877 00 och besök gärna www.gammelgarden.se 
make reservations on + 46 280 87700 or visit www.gammelgarden.se

       

Aperol Spritz 125
Aperol, cava, sodavatten & apelsin

Kir Royal 145
Créme de Cassis & Champagne

Fjällets gin & tonic  125 
Härnö gin, tonic, lingon & rosmarin

Irish coffee 125
Jameson, farinsocker, kaffe, grädde

Baileys coffee
Baileys, kaffe, grädde

Amaretto coffee
Amaretto, kaffe, grädde

Eriksberg Karaktär fat 5,% 40cl 74

Carlsberg Hof  4,2% 33cl 68 

Carlsberg Export 5% 33cl 72 

Somersby pear cider 4,5% 33cl 79

Vi är en kontantfri restaurang - We are a cash free restaurant

4 cl

Cabernet Sauvignon, Hemisferio, Chile 95/455

Sauvignon blanc, Hemisferio, Chile 95/455

Minuty, Frankrike 105/495



Gammelgården flyttades upp till Östfjällets sydsluttning som ett utflyktsmål för 
Högfjällshotellets gäster. Hit vandrade man den långa turen från hotellet och målet 
var förstås kaffe eller choklad med våffla. Hjortronen plockades från de intilliggande 
myrmarkerna och kokades till sylt av husmödrarna i byn. Enligt ett gammalt recept rördes 
våffelsmeten samman för att göra våfflorna extra frasiga och goda.  

Hemligheten och innehållet bakom receptet finns det bara ett fåtal som känner till. 
Det enda som avslöjas är att det innehåller vichyvatten. Receptet har gått i arv år efter 
år i de generationer som drivit Gammelgården.  

En våffla på Gammelgården är en klassiker oavsett om man promenerar från 
Högfjällshotellet eller stannar till efter en härlig tur på fjället.

Hjortronsylt & vispgrädde        60 
Cloudberry jam & whipped cream 
 

Jordgubbssylt & vispgrädde        52 
Strawberry jam & whipped cream 
 

Blåbärssylt & vispgrädde                                            52 
Blueberry jam & whipped cream 
 

Hallonsylt & vispgrädde        52 
Raspberry jam & whipped cream 
 

Maränger, vispgrädde & choklad        52 
Meringue, whipped cream & chocolate 

Kaffe/te   32 
Espresso 35     
Choklad med grädde 34       
  

Räkmacka på surdegsbröd                                     195
med majonnäs, ägg, dill, gräslök, rödlök & citron 
Shrimp sandwich with mayonnaise, egg, dill, chives, red onion & lemon 
 
Vår hemlagade gulashsoppa                                  145 
med crème fraiche & bröd 
Our homemade Gulasch soup served with créme fraiche & bread

GG`s Raggmunk                                                       155
med rårörda lingon & stekt dalafläsk 
Potato pancake served with lingonberries & porkbelly from Dalarna

Gammelgårdens classic waffle served with...

Something else to eat...

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

Ramlösa 33 cl                                                                            32
Pepsi, Pepsi Max, Zingo, 7-up 30 cl                                32 
Saft                                                                                                 24
Apple cart cider 33cl                                                              49
Carlsberg Non alcoholic 0,5% 33 cl                                49 
 


