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I Britts bageri utanför Brålanda 
bakas kakor, bullar och tårtor 
på beställning. Du hittar 
bakverken hos Ekholmen 
Café  & Gårdsbutik och det 
går också bra att beställa 
efter dina önskemål! 

Britt makes cakes and all 
baked goods on special order 
from the bakery in Brålanda. 
You also find her yummy stu� 
at Ekholmen Café & 
Gårdsbutik.

TEL 0706-300527   

ADRESS Torgunnehagen 110,  

464 65 Brålanda 

FB: Britts Bakstuga

 BRITTS BAKSTUGA

      BISTRO & SKAFFERI 
NUNTORPS GÅRD
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Assareby kvarn, vid Krokån 
startades 1920. Där förädlas 
ekologiskt, oftast kulturspann-
mål hantverksmässigt till mjöl 
och andra produkter. Dessa 
säljs i småpåsar såväl som i 
större säckar. Öppet för det 
mesta torsdagar kl 9-16 men 
ring gärna. Assarebyns mjöl 
finns även att köpa i olika 
butiker runtom i Dalsland.

The mill by Krokån opened in 
1920. Today Johanna Eheim 
runs it, turning organically 
grown cereals and ancient 
grains into flour packed in 
small bags and big sacks. 
Mostly open on Thursdays, 
but please call first! 

TEL 0769081668
ADRESS Assareby kvarn 1,  
464 92 Mellerud
E-post: assarebyns@gmail.com  

TEL 0702946032
ADRESS Ekholmens säteri 1
Dals-Rostock
www.ekholmendal.se

Här har Kerstin Söderlund med
familj skapat ett modernt 
designhotell i den 100-åriga 
spannmålssilon vid Dalslands 
kanal. En spännande destination 
för naturturister, musikälskare 
och alla slags livsnjutare 
däremellan. Du kan vandra på 
Pilgrimsleden, paddla eller cykla 
med vårt goda matpaket i 
ryggsäcken. I festsalen har vi 
ofta evenemang såsom 
konferenser, konserter eller 
kalas. Café och pubkvällar med 
livemusik hela sommaren. 
Möjlighet att boka bord till 
middag under högsäsong. Vi 
lagar all mat från grunden och 
handlar gärna lokalt! Se 
hemsidan för program och info.

Kerstin Söderlund with family 
has created a modern design 
hotel in the 100 year old grain 
silo by The Dalsland canal. An 
exciting destination for travel-
lers, music lovers, design 
enthusiasts and all types of life 
lovers! Enjoy our pack lunch 
walking the The Pilgrim’s trail, 
cycling through Dalsland or in a 
canoe.During summer we have 
daily café, dinner reservations 
and regular live music nights, 
check the website for details. 
We love cooking great food 
with local ingredients.

CAFÈ midsommar - augusti kl 11-17
HOTELL mars – november
TEL 0707-498779
ADRESS Upperud 9, 
464 40 Åsensbruk
www.upperud.se
info@upperud.se

I familjens garage i Vänersborg 
driver Sofia en liten gårdsbutik 
där man kan köpa hennes 
hemkokade kolor och fudge, 
hembakt bröd, bullar och andra 
godsaker. Allt lagat/bakat från 
grunden med svenska och 
lokala produkter. Här hittar ni 
också en fin blandning av 
vintage och nytt till hemmets 
alla hörn! Välkomna! 

In the family's garage in 
Vänersborg, Sofia runs a small 
shop. Here you can find her 
homemade sweets and fudge, 
bread, buns and other goodies. 
Everything made from scratch 
with Swedish and local 
ingredients. Here you will also 
find a nice mix of vintage and 
interior design! Welcome!

ADRESS Axel Roos Gata 2
070-6747539
www.frokengronkulla.se

      FRÖKEN GRÖNKULLAS 
GÅRDSBUTIK

TEL take away & catering
0735376672
TEL konferens 0733641163
INSTAGRAM & FACEBOOK: 
Bistro & Ska�eri Nuntorp Gård
ADRESS Nuntorp 304
464 64 Brålanda
www.nuntorp.se
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På gården hittar du strutsar, 
dorperfår och utegrisar. Här 
finns gårdsbutik med kött, 
strutsprodukter, lammskinn 
och andra lokalproducerade 
varor. Fika serveras i 
trädgården! På våren och 
sommaren är du välkommen 
på Gårdsvisning och andra 
aktiviteter. Gården är med i 
konceptet Andelslamm.

Ostriches, Dorpersheep and 
outdoor pigs inhabit thisfarm. 
Farm tours and activities 
duringspring and summer. 
The farm shopis filled with 
products and co�ee isserved 
in the garden.
  
TEL 0761891192  
ADRESS Glumserud 1,  
458 91 Färgelanda 
www.dalslandsstruts.se 

Foodtruck Dalsland är ett 
modernt och mobilt fullt utrustad 
restaurangkök som går att hyra 
till ditt event eller arbetsplats.
Vår specialitet är goda hambur-
gare och grillostburgare från 
lokala producenter i Dalsland. Vi 
kan även erbjuda 3 rätters meny 
till din privata fest. 

Foodtruck Dalsland is a modern 
and mobile fully equipped 
restaurant kitchen that can be 
rented for your event or 
workplace. Our specialty is tasty 
burgers made from meat or 
cheese from local producers in 
Dalsland. We can also o�er a 
3-course menu for your private 
party. 

MAIL Info@foodtruckdalsland.se
TEL  070 7798978 (Viktor)
FACEBOOK Foodtruck Dalsland
www.foodtruckdalsland.se
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Norr om Vänersborg odlar 
Lotta och Dick sina ekologiska 
grönsaker på friland och i växthus. 
Under sommarmånaderna har de 
öppet sin gårdsbutik där du 
hittar färskpotatis, tomater, 
gurka, sallad, jordgubbar mm. I 
butiken finns också produkter 
från Dalslandsmat såsom 
honung, sylt, rapsolja och ägg 
från gårdens höns. 

Lotta and Dick grow organic 
vegetables in and out of their 
greenhouses north of Väners-
borg. The summer farm shop 
sells potatoes, tomatoes, 
cucumbers, lettuce, strawber-
ries and much more. Dalslands-
mat products such as jam, 
honey, oil and eggs from the 
farm chickens are also 
available here. 

TEL 0760077073    
ADRESS Gåseviken 340  
462 95 Frändefors
ÖPPETTIDER: juni-augusti. 
Fredagar 11-17
Lördagar 11-14
facebook: Gåsevikens 

Intill Dalslands kanal har 
Therese och Tommy Karlsson 
sitt mikrobryggeri. Här bryggs 
öl som levereras till 
restauranger i närområdet 
och till Systembolaget. Det 
finns också möjlighet att boka 
guidade visningar för 
grupper om minst 5 personer.

Therese and Tommy make 
beer for restaurants and 
Systembolaget in their 
microbrewery next to The 
Dalsland kanal. You can book 
a guided group tour or visit a 
beer tasting in the summer.

TEL 0703569420    

ADRESS Torrskogs Källarbryggeri   

Torrskogs Prästgård, 666 91 

Bengtsfors  

Hos Marielle och Linus på 
Ragnerud hittar du allt du 
behöver! Vid Ragnerudssjön 
har de camping, stuguthyr-
ning och restaurang med 
vällagad, gärna närproduce-
rad och ekologisk mat. De 
ordnar också konferenser och 
catering under hela året. I 
butiken hittar du lokala 
matprodukter samt utvalda 
inredningsdetaljer. 

Marielle and Linus o�er 
camping, cottages, restaurant 
and shop by ake Ragnerud. 
Conferences and catering all 
year around. 

      RAGNERUD KÖK 
OCH KONFERENS

I Gyltungebyn producerar Malin 
och Johan Larsson eget nötkött 
och ägg från gårdens djur. I 
gårdsbutiken hittar du andra 
lokala matprodukter, samt 
inredning och hemtextil m.m.
I caféet finns det smörgåsar, 
vå�or, glass och hembakat fika. 
Allt detta avnjuts med den bästa 
utsikten över sjön Ånimmen!

Malin and Johan Larsson 
produce beef and eggs on their 
farm in Gyltungebyn. They run a 
farm shop with local food 
produce and interiors products. 
From the café you can enjoy 
sandwiches, wa�es, ice cream 
and homebaked goodies with 
the best views over lake 
Ånimmen!

TEL 0705169168   

ADRESS Gyltungebyn 403,  662 97 

Ånimskog 

www.larssonsgardsbutik.se 

Agneta Larsson är biodlare 
vid foten av Kroppe�äll. 
Sortiment honung i olika 
smaker och kött från 
grannens ekologiska lamm. 
Hon säljer sina produkter i 
sin gårdsbutik som är 
öppen efter överenskom-
melse och i Gallerian på 
lördagar kl 10-13. 

Agneta Larsson is a 
beekeper with a wide array 
of honey products. She also 
sells organic lamb from the 
nextdoor farm. Visit Agneta 
in Gallerian Brålanda every 
Saturday or in her farm shop 
on appointment. 

Vid akvedukten i Håverud 
har vi laxrökeri, restaurang, 
cafe och glassbar. Vi gravar, 
kallröker och varmröker våra 
produkter med kryddor och 
rök från alspån. 

By the aqueduct in Håverud 
we have a restaurant, cafe, 
ice cream bar and we smoke 
salmon. It is cured with spices 
and wood shavings.

TEL 0530 35131 
ADRESS Kanalvägen 4,  464 72 
Håverud www.hafveruds.se

På Bruket i Fengersfors hittar du 
det lilla bageriet med den stora 
vedugnen. Här produceras gott 
och nyttigt bröd på ekologiska 
råvaror. Den främsta råvaran, 
mjölet, kommer från Wästgötarna 
som odlar och mal nära. Brödet 
levereras till butiker i närområdet 
och säljs i den egna butiken där 
du också hittar kakor, bullar mm. 
På fredagar kan du boka pizza! 

The small bakery with the big 
wood fired oven! You find us at 
the old paper factory in Fengers-
fors. Healthy and delicious 
organic bread. The main 
ingredient, the flour, comes from 
Västgötarna. Grown and ground 
in the region. The bread is sold in 
selected shops as well as in the 
bakery where you also find 
cookies, pastries, muesli and 
more. On Fridays you can book 
your pizza.

TEL 0532-784820  
ADRESS Fabriksvägen 2, 
662 95 Fengersfors 
www.bruketsgodaste.se

Här får du mat som är lagad 
från grunden  på svenska 
råvaror och mycket lokala 
produkter. Lunch serveras alla 
vardagar kl 12-14. Take away, 
cateringar och konferenser 
välkomnas. 

Proper food cooked with 
local, Swedish produce. Lunch 
isserved daily 12-14. We are 
happy tosupply food for 
takeaway, cateringand 
conferences. 

På Evenstorps gård odlar Sofia 
Karlsson och hennes familj 
ekologiska hallon & rabarber 
som förädlas till saft och sylt. Här 
finns också nötköttsproduktion 
med amkor som ger ett mört och 
gott kött. Allt detta och mycket 
mer hittar du i gårdsbutiken. I 
caféet serveras vå�or, hembakat 
fika och lättare lunch. På gården 
kan barnen bekanta sig med 
olika djur. 

Sofia Karlsson and family at 
Evenstorps farm grow organic 
rhubarb and raspberries. The 
farm also keeps cattle for beef 
production. The farm shop is full 
of jams, cordials and much more. 
The café serves wa�es, 
homemade cakes and a light 
lunch. Children are invited to get 
to know animals on the farm.

Vid foten av Kroppe�äll har 
Irene sitt café och gårdsbutik. 
Här serveras fika från Britts 
Bakstuga, lättare lunch och 
smörgåsar. I gårdsbutiken finns 
det kött från de egna ekologiska 
djuren som betar runt gården. 
Här finns också andra lokala 
matprodukter och hantverk. 

Irene runs her café and farm 
shop at the historical Ekholmen 
manor house, all clad in slate. 
Organic beef from the farm is 
sold here, along with local 
produce and interiors decora-
tions. The café serve§s baked 
goods from Britts Bakstuga, 
sandwiches and lunch. 

På Gällenäs har passionen för 
odling gått i arv och det har 
odlats potatis här sedan 
50-talet. Sedan 2012 odlas 
också smakrika tomater, gurka, 
snackpaprika, aubergine och 
chili i växthus. Den enkla 
gårdsbutiken har öppet året 
runt kl 08-20.  

At Gällenäs the passion for 
cultivation runs in the family and 
dates back to the 50s. Since 
2012 the farm also produces 
tasty greenhouse peppers, 
cucumbers, snack peppers, 
aubergine and chillies at a large 
scale. The simple farm shop is 
always open, 8am-8pm.

TEL 0768342890    

ADRESS Gällenäs 325,  

464 65 Brålanda
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10      LARSSONS GÅRDSBUTIK 
& LANTBRUK

      BRUKETS GODASTE 
VEDELDAT BAGERI 

      AGNETAS HONUNG 
& ÖRTER

TEL 073-1586004  
ADRESS GÅRDSBUTIK
Kärr 400, 464 63 Brålanda 
ADRESS GALLERIAN
Storgatan 15, 464 62 Brålanda

      HÅFVERUDS RÖKERI 
& BRASSERI

      GÅSEVIKENS 
GRÖNSAKER

      GÄLLENÄS GÅRD 
& GRÖNSAKER

      DALSLANDS STRUTS/ 
GLUMSERUD GÅRD

      EKHOLMEN CAFÉ & 
GÅRDSBUTIK

TEL 0528-40064  
ADRESS Jolsäter 15,  
458 97 Högsäter 
www.ragnerud.com

DALSLANDSMAT 
SKATTKARTA

19 1216
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I den vedeldade ugnen bakar 
Britt-Marie Dahlqvist brödkakor, 
så kallade dalslandskakor i 
massor under sommaren. 
Dalslandskakan avnjuts liksom 
förr med smör och riven ost. Vill 
du göra det riktigt genuint ska 
det strykas/klenas på med 
tummen och det blir det vi i 
Dalsland kallar Klengås!

Britt-Marie Dahlqvist makes 
traditional flat breads in the 
wood fired oven all summer. 
Enjoy “Dalslandskakan” the 
oldfashioned way, with butter 
and grated cheese. And if you 
want to do it properly, apply the 
cheese with your thumb.

TEL 0530-51173   

ADRESS skyltat från Erikstad  

vid riksväg 45 

www.hamrane.se

      HAMRANE BAK  
OCH KAFFESTUGA

EVENSTORPS GÅRD

Varmt välkomna att besöka vår 
butik på landet och provsmaka 
läckra nygrillade revben! Vi 
erbjuder ett stort urval av 
viltkött, egenproducerad korv 
och vegetariska produkter. Vi 
tar även emot kött för rökning 
och helgrillar gris.

Welcome to our countryside 
charcuterie and taste delicious 
freshly grilled ribs! Selfproduced 
sausages and vegetarian 
products. We also accept 
meat for smoking.

ÖPPETTIDER torsdag och fredag 
kl 10-18 eller efter överenskommelse
TEL 0530-60640, 070-441 02 74
ADRESS Björtveten 18, 668 94 
BÄCKEFORS
www.axelschark.se

          AXELS CHARK26

TEL 0730267995   
ADRESS Evenstorp 200,  
464 63 Brålanda 
www.evenstorpsgard.se

På gården Vena Säby har 
Marianne Westman och 
hennes familj ett ekologiskt 
lantbruksföretag med bland 
annat biodling och växtodling. 
Certifierade enligt KRAVs 
regler. Ljuvlig mild och len 
honung som hanteras 
varsamt från blomma till burk. 
Mild kallpressad rapsolja från 
egen odling. Produkterna hittar 
du i de flesta livsmedels- och 
gårdsbutiker i närområdet. 

Marianne Westman and family 
run the organic farm at Vena 
Säby, growing crops and 
keeping bees. Certified by 
KRAV. Soft sweet honey is 
handled with care all the way 
from flower to jar. Cold pressed 
oil from the farm’s rapeseed. 
Products available almost 
everywhere in west Sweden.

TEL 0733 503459
INSTAGRAM/FB
Mariannes Biodling
www.mariannesbiodling.se

      TORRSKOGS 
KÄLLARBRYGGERI  

22
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DALS ROSTOCK

Hos Marianne och Tommy i 
Västra Tunhem finns det frukt 
och bär i egen odling som 
förädlas i det egna musteriet 
på gården. Under hösten går 
det också att få sin egen frukt 
mustad. Under sommaren är 
gårdsbutiken och caféet 
öppet där du kan njuta av 
Fristorps produkter, bröd och 
bakverk. 

Marianne and Tommy grow 
fruits and berries on their farm 
in Västra Tunhem. Visit the 
farm shop & café during 
summer and enjoy the 
produce of the farm. In the 
autumn it is possible to bring 
your own apples to have 
pressed into juice.

TEL  0767970018  
ADRESS  Fristorp 210,  461 93 
Västra Tunhem
ÖPPET torsd, fred & sönd 
kl.11-16 juli-augusti. Övrig tid, 
öppet när vi är hemma, ring 
före. 
Hemsida https://bit.ly/2GaIYfn
FB fristorp

Not Quite Café och Bistro 
liknar inget annat. Det är 
inrymt i en gammal smedja 
på ett före detta pappers-
bruk. Bakverken, mackorna 
och de enkla luncherna är 
ambitiösa och bottnar i 
hållbarhetstänk.  
Ät inne, ute eller ta med,  
barnen underhåller sig lätt i 
parken och platsen badar i 
den atmosfär som gjort 
Fengersfors Bruk vida 
omtalat. 

Not Quite Café and Bistro 
is one of a kind. The building 
is an old forge, a part of a 
papermill. The sweets, 
sandwiches and simple 
lunches are tasty and with 
sustainability thougts. Eat 
inside, outside or take with 
you, the kids have lot of play 
to do in the park and the 
place has the special 
atmosphere thats make 
Fengersfors Bruk famous.

Tobias och Carina driver gården 
Lyckan som ligger strax utanför 
Åmål. Det som odlas på gården 
är grönsaker och hallon. 
Sortimentet av grönsaker har 
utökats varje år. Produkterna 
säljs på gården, REKO-ringar, 
torghandel och skörde-
marknader.

Carina and Tobias grow a 
wide range of vegetables and 
berries on their farm outside 
Åmål. Buy the produce at the 
farm, on markets and 
Rekoring.

TEL 070-270 57 57 
/070-517 77 68
Adress Tjuke 310, 
Lyckan 662 91 Åmål
Facebook Lyckans.Gard.Amal
Instagram lyckans_gard_amal
www.lyckan.n.nu

DALSLANDFRISTORPS GÅRD

N0T QUITE CAFÉ
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Möt och besök några av Dalslands bästa livsmedelsföretagare 

 Meet and visit some of Dalslands best food producers
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DALSLANDSMATS SKATTKARTA 

DALSLANDSMATS TREASURE MAP
LYCKANS GÅRD01

TEL +46738477521
ADRESS Fabriksvägen 2
662 95 Fengersfors
www.notquite.se
INSTAGRAM: notquitecafe

21 BALDERSNÄS

Här kan du både bo och äta på 
bästa vis! Kökschefen Emil 
Öjentorp och hans kollegor 
arbetar främst med lokala 
råvaror som reflekterar 
säsongen och från närområdets 
skogar och sjöar och ej att 
förglömma den egna köks- 
trädgården. Utsikten över 
parken och herrgårdskänslan 
gör måltiden till en upplevelse. 

Live and eat in style at this 
romantic manor house! Chef 
Emilj Öjentorp and team work 
with local produce, reflecting 
the seasons with food from 
lakes and forests and not to 
forget the vegetable garden! 
Views over the manor house 
park adds to the experience. 

TEL 0531-412 13 
ADRESS Baldersnäs 22, 
666 94 Dals Långed   
www.baldersnas.com 

Glupsk på Dalsland är festivalen 
med en hejdlös blandning av 
mat och kultur på Fengersfors 
Bruk utanför Åmål. Vårt syfte är 
att visa upp och fira dalsländsk 
matproduktion och kultur, en 
folkfest i Dalsland helt enkelt. 
Välkommen som besökare, 
medverkande och medlem i 
föreningen.

The festival that mixes food with 
culture at Fengersfors Bruk.
Local food producers mingle 
with around 4000 visitors and a 
programme of lectures, demon-
strations, workshops, music and 
culture.

VAR LITE GLUPSK VETTJA! 

05

 0739035807 - projektledare 
Bodil Söderlund  

 Bruket, Fabriksvägen 2, 
662 95 Fengersfors  
www.glupskpadalsland.se

sista helgen i augusti

GLUPSK PÅ DALSLAND

En välbevarad gård från 1800- 
talet som renoveras och drivs 
av Patrick och Eva. Här odlas 
grönsaker småskaligt och säljs 
i självbetjäningsboden dygnet 
runt under säsong. Du kan 
också boka en guidning på 
gården och odlingen med 
gårdsägaren själv! 

A small well-kept farm from the 
19th century run by Patrick and 
Eva. Small scale veggie 
growers with a self-service hut 
by the road. The owners are 
happy to show you around on 
a booked guided tour

TEL 0709321381
ADRESS Brunnsvägen 122,
464 50 Dals Rostock

INSTAGRAM sandlyckegard 

02 SANDLYCKE GÅRD
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