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Saluhallen i Hudiksvall

Hälsingeostkakan har en alldeles
speciell plats i vår mattradition och
skiljer sig lite beroende vart i
Hälsingland man befinner sig och
flera familjer har sitt alldeles egna
(hemliga) recept.
Traditionellt serveras den varm som en efterrätt med grädde, sylt, färska bär eller saftsås.
Men det finns många andra sätt att njuta av
ostkakan.
När andan faller på och det planeras för
utflykt vill vi tipsa om att ostkakan funkar
fint att ta med som matsäck.
• Halstra snabbt en skiva ostkaka
• Strössla flingor av salt och chili på ett
tunnbröd.
Och vips har du en smakrik och mättande
smakbit som kan avnjutas tillsammans med
färskpressad äppelmust på turen.
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Tänk en hel butik med lokala råvaror
producerade i Hälsingland. Varierat
utbud av grönsaker, kött, mejeriprodukter, sötsaker och mycket mera.

APA
Burgare, burgare, burgare. Så långt
ögat kan nå. Hamburgare är APAs grej.
Den ena är inte den andra lik. Här
finns något för alla smaker.

Arnövikens Fisk & Deli
I folkmun kallad Sjögodis. Och som
namnet säger erbjuds här delikatesser
från havet. Både i gårdsbutiken och i
restaurangen på bryggan.

Ost & Såpboden
Letar du ost till ostbrickan har du hittat rätt. I Ost & Såpbodens lilla tillitsbutik finns flera smakrika ostar att välja
mellan och så klart mejeristans favorit
och storsäljare Hälsingeostkakan.

Westsunds gård
Sommarcafé och gårdsbutik i Arnöviken känd för sina belgiska våfflor med
olika tillbehör. Vilken blir din favorit?
NYH E T

Farmhouse Champagneria,
caféria och deli
Efter att ha växt ur kostymen i den
lilla gårdsbutiken slår nu Farmhouse Delsbo på stort och öppnar
upp en champagneria, caféria och
deli. Allt i ett, i en inbjudande miljö i
centrala Delsbo. Premiäröppning under
sommaren 2022.

Wij Äggbod
Gårdsbutik med smaker från hela
Hälsingland. Här hittar du bland annat
ostar från Dellenmejeriet, must från
Järvsö Musteri, lokala grönsaker och så
klart gårdens egna ägg.
visitgladahudik.se
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Fika för livsnjutaren
Tänk en rykande kopp kaffe med en god kaka i en trädgårdsmöbel i trivsam miljö eller en kopp varm choklad efter en
aktiv vinterdag. Här har vi samlat några tips på fikaställen för
den som har fika som hobby.
Hennings veranda &
Forsa Handelsträdgård
En oas i Forsa med eget bageri,
butik och handelsträdgård.
Surdegsbröd, bullar och andra
godsaker tillsammans med lyxiga
sallader och deras populära soppor
serveras i den trivsamma miljön.
Under året arrangeras både konstutställningar och musikevenemang.
Ystegårn Café & Bistro
Denna pärla i hälsingegårdsmiljö
håller öppet året om och bjuder in till
umgänge både ute i trädgården och
inomhus. Fokus på vällagat, hembakat
och lokalt. Missa inte gårdens butiker,
utställningar och pop ups.
Tips! Sommartid kan du även lyssna på
livemusik.
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Surdegsbröd,
hembakat och
hälsingeostkaka

Ystegårn Café & Bistro

Bjuråkers forngård
Personligt sommarcafé med hembakat
fika och så klart klassikern hälsingeostkaka. Passa på att se dig om i de
historiska omgivningarna på forngårdens område och ta del av de
digitala guidningarna som berättar
om byggnadernas historia. Varje år
hålls flera evenemang, bland annat
Bjuråkersstämman, en folkfest för
både lokalbefolkning och besökare.

Handelsträdgård,
konstutställning
och musik

Dellenbaden
Glass i stora lass och massa andra godsaker på Hälsinglands troligtvis största
glassbar. Glassa på den stora uteserveringen vid vattnet och ta ett dopp
i Dellen.

Hennings Veranda

visitgladahudik.se
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Lokala smaker på

Hälsingegård
Frägsta Hälsingegård
Restaurang med italienska smaker och lokala
råvaror på menyn. Bland annat den välsmakande
burratan från familjens egna mejeri. Mitt i härliga
Forsabygden hälsar familjen Rugolo välkommen
till sin genuina gård. På gården finns även ett B&B
för den som vill bo över.

Bjuråkers forngård
På denna hembygdsgård bjuds det på hembakat
fika och så klart hälsingeostkaka. Under några
sommarkvällar serveras också gammaldags mat,
vad sägs om kôlbulle eller klôbba med fläsk?

Ystegårn Café & Bistro
Denna pärla på gården Hillsta i Forsa har blivit en
klassiker bland livsnjutarna och de som passerar.
Här serveras vällagad mat med lokala råvaror och
smarrigt fika. Bland annat den omtalade klassikern
Eldostburgare med eldost från gårdens mejeri. Helt
klart värt en omväg. På gården finns även flera
butiker, loppis och gott om plats för lek. Öppet
hela året.

Upptäck mer på visitgladahudik.se
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En kväll på stan
MÖLJEN CAFÉ & GRILL

En given sommarfavorit på
Möljen med smaker från hela
världen. Passar även bra för en
drink i solen eller en glass vid
vattnet.
TORGET

Med mat i toppklass är Torget
given för en kväll på stan. Eller
varför inte njuta av en lunch i den
härliga pergolan sommartid.
APA

Är ni sugen på en riktig burgare
lagad från grunden då är APA
stället för er.
Menyn bjuder på storlekar från
stora, till större, till jätteburgaren
King Kong. Mixa och matcha
med dina favorittillbehör och
missa inte krogens APA, producerad i från deras mikrobryggeri.

THE BELL

Besök Storbritannien för en kväll!. The
Bell är en klassisk engelsk pub som
serverar traditionell mat på lokala varor,
brittiska och lokala ölsorter. Livemusik
och avlappnad atmosfär året om.

MISS SARA

Hudiksvalls inneställe med en
meny där Sverige möter asien och
en skön stämning både kvällstid
och dagtid. Missa inte den smarriga brunchen så kallade “instashakes” och brunchklassiker med
en twist.
visitgladahudik.se
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Borka Brygga - genuin
skärgårdskrog
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Sjögodis Arnöviken fisk & deli

Med en doft från havet bjuder denna
genuina skärgårdskrog, belägen på
bryggan i Enånger, in till en meny med
fokus på fisk, skaldjur och lokala råvaror. Borka är en av Jungfrukustens största gästhamnar och här finns även ett
träbåt- och fiskemuseum samt camping.
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Burgeriet - Ett chill ställe!
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Hamnkrogen - nyaste

Burgeriet är centralt beläget i
hamnens inlopp och utmärker sig med
ett stort urval öl av flera olika valörer.
En trappa upp finns en generös takterrass med utsikt över havet. Ett perfekt
ställe för lite chill med vännerna.
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Strandpiren - restaurangen
på havet

Strandpirens restaurang är inrymd i
stans nyaste hotell beläget vid vattenbrynet, några stenkast från centrum.
Utsikten är vidsträckt och köket håller
hög klass. Matsalen är rymligt och uteserveringen passar fint både till frukost,
en drink eller en middag i solnedgången.

7 tips

på havsnära
restauranger
I Arnöviken på Hornslandet
hittar du denna pärla med eget rökeri,
gårdsbutik och sommarservering med
havets läckerheter. Rökt sik och gravad
lax tillsammans med inläggningar av
olika slag lockar gästerna. Missa inte
den stekta inlagda strömmingen som är
en klassiker!
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Maln Hav & Krog

Strandkrog som serverar pizzor
direkt från den vedeldade ugnen på
terrassen. På menyns finns även matiga
sallader och svalkande drinkar
passande för after beach tillsammans
med livemusik. Området inrymmer
även beachvolleybollplan, skateboardramp, lekborg, kiosk, minigolf,
motionsspår och Malnbadens camping
med vandrarhem.

krogen i stan

Välkommen till restaurang HamnKrogen med havet och staden som
granne! Krogen är belägen i hjärtat av
västra Hamnen i Hudiksvall. Maten
präglas av smaker från hela världen
med råvaror i säsong och gärna med det
lokala och svenska i fokus.
Här kan du äta lunch, boka middagar,
fira högtider eller bara äta gott i trivsam
miljö med vänner och familj.
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Möljen Café & Grill - en oas

Belägen i anslutning till de
välkända sjöbodarna vid Möljen och
Sundskanalen är det en oas med skönt
häng sommartid. Här serveras svalkande, välkomponerade drinkar tillsammans med en generös Italiensk meny
mixat med lokala smaker från
Hälsingland. För enklare förtäring
finns gatuköket och glassbaren vägg i
vägg.

visitgladahudik.se
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Matställen
för hela familjen

INFOPOINT
Svågadalen

Mobil Besöksservice och
InfoPoints

I destinationen finns flertalet InfoPoints som är utmärkt med
det vit/gröna-märket. InfoPoints är en bemannad turistBjuråker
serviceplats där kan du få hjälp med
de vanligaste frågorna
och även få turistbroschyrer och kartor.
Delsbo
Du känner igen platserna genom det grön/vita
Näsviken
Forsa
auktorisationsmärket.
Hudiksvall
Hornslandet

Här finns våra InfoPoints:
Enånger

Här har vi samlat några tips på mat- och fikaställen som passar
hela familjen. Perfekt för en utflykt eller för kvällens middag.
Familjebrunch på
Hamnkrogen

Smarrig brunch med
allt från våfflor till
grillklassiker på
Hudiksvalls nya arena för
aktivitet och mat. Passa på att utmana
resten av familjen på en match padel
i samband med ert besök. Det finns
banor både inne och ute.
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O´Learys

På sportbaren O´Learys kan du inte
bara äta goda hamburgare och titta
på sport, här kan du även vinna mot
familjen och vännerna i shuffleboard,
biljard, racing, dart och annat roligt.
Må bästa person vinna. Lycka till!

HUDIKSVALL

SVÅGADALEN

Servicecenter, Hudiksvalls kommun,
Hudiksvall

Handlarn, Svågadalen, Bjuråker

ICA MAXI, Hudiksvall
Best Western, Hotell Hudik, Hudiksvall
Hotell Strandpiren, Hudiksvall
Hälsinglands Museum, Hudiksvall
Westsunds gård, Hudiksvall

FORSA
Ystegårn Café & Bistro, Forsa

DELLENBYGDEN
Avholmsbergets café & restaurang,
Bjuråker
Bjuråkers forngård, Bjuråker

Pinchos

Capricorn, Delsbo

Vill du ta barnen på en rolig matstund i
cirkusanda? Pinchos serverar tapas från
flera delar av världen i en djungel och
cirkusinspirerande interiör.
Middagen börjar alltid med popcorn.

Dellenbanan, Delsbo
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Delsbo forngård, Delsbo
Hemköp, Delsbo
ICA Supermarket, Delsbohallen,
Delsbo

Långvind

ENÅNGER
Kungsgården Långvind, Enånger
Coop Enånger, Enånger
*Aktuell information över våra InfoPoints hittar du
på vår webb.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta vår Turistinformation via telefon, mail och chatt
eller Facebook samt Instagram.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
Visit Glada Hudik
Telefon: +46 (0)650-191 00
E-post: info@visitgladahudik.se
Facebook: @visitgladahudik
Instagram: @visitgladahudik
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Här finns äventyren för dig som
gillar fart och fläkt, kallar dig
livsnjutare eller för familjen som
gillar att upptäcka nya platser,
längs kusten, i staden och på
landsbygden. Njut av salta stänk
på någon av Jungfrukustens öar
eller andas in tjärdoftande fiskelägen med måsarna skrikande i
bakgrunden.
Upplev en spirande och aktiv
landsbygd i Dellenbygden och
Forsabygden tillsammans med
ståtliga Hälsingegårdar, sjöar,
gårdsbutiker, spelmanstämmor
och storslagna vyer.

Skanna mig för att se vart
våra InfoPoints finns

visit
glada
hudik

