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- Följ solen -

Eftermiddag
Slappa vid poolen och njut
av dagen på Hölick Havsresort, till tonerna av avkopplande chill out-musik.
Här serveras allt från morgonens frukost till kvällens
grillmeny.

- din guide till smakupplevelser i soligt läge

Sommar och uteservering går hand i hand. Låt solen
leda dig till några av våra många uteserveringar med
härligt läge.

Förmiddag

Hos Ystegårn Café
& Bistro kan du njuta
med trevligt sällskap i
den stora trädgårdsserveringen. Ta in
omgivningarna och
fundera över fortsättningen på dagen.
Här serveras både
fika och mat.
Foto: Josefin på Ystegårn
Fotograf: Tilda Persdotter

Njut av en sen lunch eller
läskande dryck på Strandpirens stora terrass med utsikt
över Hudiksvallsfjärden och
hamnen.
Foto: Hölick Havsresort

Mitt på dagen

Kväll

Sjöbodarna vid Möljen i
Hudiksvall är ett givet val för
den som besöker stan. Här
finns Möljen Café & Grill som
serverar sommarmat när
den är som bäst. Här kan du
även ta en läskande dryck
eller köpa med dig en svalkande glass.

Njut av kvällssolen på bryggan
hos Borka Brygga. Denna skärgårdskrog erbjuder en meny med
fokus på fisk, skaldjur och lokala
råvaror.

På Avholmsberget bjuds det
på vällagad mat i kombination
med storslagen utsikt. Här kan
man lätt bli sittande en stund.
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Precis när som helst
•Fönebo camping
•Forsa Handelsträdgård
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Smått och gott
Farmhouse Delsbo
Hälsinglands kanske lyxigaste och minsta gårdsbutik. Här hälsar Josefine och Mats välkommen till sin
lilla gårdsbutik, vackert belägen vid historiska
Stömneån i Delsbo. Här trängs egenproducerade produkter av lokalodlade grönsaker med lyxiga delikatesser från Frankrike
och Italien. Stammisarna favoriter är
gårdens egna fermenterade chilisås och
den chilibaserade “Cowboycandyn”.

Tips från karamell-

direktören!
Komplettera
alltid dina
favoriter me
d någon
ny karamell
som du
inte smakat
tidigare.

Fagerströms karamellbod
Mitt i Hudiksvalll, i Fiskarstan ligger Fagerströms karamellfabrik med tillhörande
karamellbod. Här finns allt du kan tänka
dig och lite till. Besökare till karamellboden brukar stanna mycket längre än vad
de tänkt sig. Så se till att ha gott om tid.

Under sommaren kommer det finnas
möjlighet till fikapaus i gårdens härliga
miljö.

Mat från havet
Kuststräckan i vår destination bjuder på havets skådespel, solvarma klippor,
svepande sandstränder
och mysiga ställen med
mat & dryck på menyn.
Välj mellan klassisk bruksmiljö och
fiskelägen längs hela kusten. Eller
varför inte en karg udde med havsutsikt i tre väderstreck. Gemensamt
för dem alla är att de serverar kustnära smaker och härliga naturupplevelser. Låt havet vara huvudrätten
i sommar.

Äta ute

• Borka Brygga
• Strandpiren

Ta med hem

Sand & Kök
På stranden med utsikt över havet
ligger restaurangen Sand & Kök, en
del av Hölick Havsresort. Här serveras
lunch och after beach. Restaurangen
drivs i samarbete med krögare Melker
Andersson.
Hölick Havsresort ligger på Hornslandet, längst ut i havsbandet utanför
Hudiksvall, med flera sandstränder och
Kuggörens fiskeläge i närheten.
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Golfkrogen Hudiksvall

• Arnöviken Fisk &
Deli/Sjögodis

Golfkrogen Hudiksvall erbjuder mat skapad med glädje och färska råvaror. Det
tillsammans med ett perfekt läge med
utsikt över Hudiksvallsfjärden gör det till
ett toppenställe både för golfare och
andra. Passa på att ta en runda på
greenen eller ett set padel hos Hudik
Padel som ligger bredvid.
5

Hitta rätt

- en guide till din nästa restaurangupplevelse
Hitta rätt bland smaker och upplevelser i Glada Hudik. Här ger vi dig några smakprov.

AVHOLMSBERGET

Restaurangen med den
storslagna utsikten. På
Avholmsberget kombineras passionerad
matlagning med lokala
råvaror.

FRÄGSTA HÄLSINGEGÅRD

Frägsta är en klassisk
hälsingegård med anor
från 1600-talet. Här
kan du njuta av genuin
italiensk mat av familjen
Rugolo i äkta hälsingeanda, där ägaren
berättar om gården och
matens historia. Passa
på att köpa med dig
några delikatesser från
gårdsbutiken, deras
egengjorda mozzarella
är en favorit. Ett unikt
koncept av svensk kultur
och italiensk gastronomi.
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BORKA BRYGGA

Med en doft från havet
bjuder denna genuina
skärgårdskrog, belägen
på bryggan, en meny
med fokus på fisk, skaldjur och lokala råvaror.
Här skapar Magnus och
Angelica smakupplevelser i genuin kustmiljö.
Borka Brygga är en av
Hälsingekustens största
gästhamnar. Här finns
även träbåt- och fiskemuseum.

MÖLJEN CAFÉ &
GRILL

En sommarfavorit hos
Hudikborna. Belägen
vid de välkända sjöbodarna i hjärtat av
Hudiksvall. Här serveras
sommarmat med lokala
inslag och rutinerade
bartenders blandar välkomponerade drinkar i
den härliga utomhusbaren. För enklare förtäring
finns gatuköket och
glassbaren vägg i vägg.
Foto: Vy från Avholmsberget

MALN HAV & KROG

Precis på stranden, med
havet som granne ligger
Maln Hav & Krog. Här
serveras á la carte, grillbuffé, lättare rätter och
såklart glass för varma
sommardagar. Eller njut
av något gott att dricka
på den härliga uteserveringen. Allt bara ett
par stenkast från centrala Hudiksvall.

Några andra bra ställen

• MISS SARA
• PINCHOS
• PETER BROLIN
GASTRONOMI
• NAPULÉ
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GÅRDSBUTIKER
Bästa sättet att handla fräsch, god och närproducerad mat är att besöka en gårdsbutik. Ofta finns odlingarna i närheten och det är inte ovanligt att dina nyinköpta
ägg kommer från hönorna som kacklar i närheten. Beroende på gårdens inriktning
säljs just deras specialiteter.

CHARLOTTENBERGS
GÅRD

TROGSTA HONUNG

Ett stenkast från Hudiksvalls
centrum är en oas på väg
att växa fram. Träffa djuren
som bor på gården och
handla i gårdsbutiken under
ditt besök. Här finns påfåglar,
höns, getter och ankor.
I butiken finns gårdens egna
grönbetesägg, mjöl från
gamla kulturspannmål som
malts i gårdens stenkvarn
och mycket mer. En upplevelse för både barn och
vuxna.

ARNÖVIKEN FISK &
DELI/SJÖGODIS
I Arnöviken på Hornslandet hittar du denna pärla med
eget rökeri, gårdsbutik och sommarservering med havets läckerheter. Här hittar du rökt sik och
gravad lax tillsammans med inläggningar av olika slag. Det finns
något för alla. Den stekta inlagda
strömmingen är en klassiker!
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WIJ ÄGGBOD
Hos Wij Äggbod i Delsbo
finns ägg från gården och
andra lokala produkter
från Dellenbygden. Självbetjäning och generösa
öppettider året om.

Ett familjeföretag med
honungsproduktion i byn
Trogsta i Forsa, omgiven av
Hälsinglands blånande berg.
Där bedrivs KRAV-certifierad
biodling och försäljning i
gårdsbutiken som är öppen
året om. Trogsta honung
brinner för lokala produkter
och samarbetar med andra
producenter, så gårdsbutiken är välfylld med olika produkter från området. Guidning på gården ges även
vid förfrågan.

OST & SÅPBODEN TILLITSBUTIK
På Ystegårn i Hillsta hittar du Ost & Såpboden Tillitsbutik, en gårdsbutik i miniformat,
fylld med lokala delikatesser. Här finns
bland annat Forsa Gårdsmejeris prisbelönta ostkaka och andra smakrika ostar.
Forsa Gårdsmejeri är ett mathantverksföretag med lång tradition lett av mejeristan
Johanna. I tillitsbutiken hittar du även flera
olika såpprodukter från Hälsingesåpa, välj
mellan såpa på lösvikt eller såpspray.

REKO-ringen
Handla lokal mat direkt
av producenten, genom
REKO-ringen. REKO står för
Rejäl Konsumtion och är ett
sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan
mellanhänder.
Upptäck REKO Hudiksvall
och REKO Delsbo på Facebook eller localfoodnodes.
org för mer information.
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Fika!

Det mest svenska som finns. Eller
hur? Budapest, kanelbulle, morotskaka, kaffe latte eller en slät kopp
kaffe. Valen och möjligheterna är
många. Vad föredrar du?

I vår destination finns något
för alla. Här kommer några
tips.

Hennings veranda

Foto: Hennings veranda

Café med eget bageri och kök
där allt bakas från grunden med
stor kärlek och mycket kunskap.
En smakupplevelse där hantverk
och kvalitet står i fokus. Lokala
och noga utvalda råvaror är en
självklarhet. Här erbjuds en unik,
personlig och hemtrevlig miljö i
hjärtat av Forsa, strax utanför Hudiksvall. En oas i Hälsingland! Butik,
handelsträdgård och växthus
med egen odling finns också här.

Ystegårn

Foto: Fika på Ystegårn

Ystegårn är ett av Hälsinglands
mest besökta utflyktsmål och en
samlingsplats för mat och kultur.
Här kan du njuta av god mat och
dryck med fokus på hållbarhet
och det lokala i vacker Hälsingegårdsmiljö året runt. På Ystegårn
finns upplevelser för alla åldrar. Ta
en kaffe i solen på uteserveringen,
avnjut en lunch i restaurangen
eller besök någon av gårdsbutikerna med lokalt hantverk och
design. Sommartid arrangeras
även evenemang här.

Tewes konditori

Klassiskt konditori och familjeföretag i centrala Hudiksvall. Här finns
bakelser, bullar, matbröd och lättare rätter. Allt för en lyckad fika.
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Upplev Glada Hudik!
Dellenbygden Enånger/Långvind
Forsa/Näsviken Hornslandet Hudiksvall
Iggesund Svågadalen
VISIT GLADA HUDIK
TURISTINFORMATION
Telefon: +46(0)650-191 00
info@visitgladahudik.se

www.visitgladahudik.se
www.scandinavianxperience.se

/visitgladahudik
@visitgladahudik

visit
glada
hudik
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