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Rättvik 
Dalachoklad/Chokladverkstan  

i Rättvik AB, Badhusgatan 7  

Välkommen till våra nya lokaler! 

Fredag, lördag och söndag kl 11-16 

Butik med egen tillverkning av choklad-

produkter. Praliner, smaksatta kakor, 

bräck mm. Tfn 070-222 10 16, 

www.dalachoklad.se   

 

Massarbäcks AB, Domarbacksvägen 5 

Fredag kl 10-18,  

lördag och söndag kl 11-15 

Ekologiska färska grönsaker som oilka 

sallader, tomater, gurka, broccoli, 

squach, olika potatissorter mm. 

www.massarback.se  Tfn 070-6971285 

 

Rättviks Tunnbrödsbageri och  

Handelsbod AB, Vasagatan 12 

Fredag kl 10-18,  

lördag kl 10-16 och söndag kl 11-13 

Tunnbrödsbageri och en gammaldags 

Handelsbod . Vårt eget Tunnbröd och 

Kavelbullen och  även sortiment av 

lokalproducerade läckerheter.  

Titta in i bageriet där produktionen  

är i full gång.  

www.tuttul.nu, 0248-10937 

 

Handslaget, Torget  

Fredag kl 10-18, lördag kl 10-14 

Konst, hantverk och designbutik med 

mathantverk som sylt/marmelad,    

senap, ostar och bröd mm. 

 

Stiftsgården, Kyrkvägen 2 

Fredag & lördag kl 11.30-13.30,  

Söndag kl 12-14.30  

Ät, bo och trivs hos oss. Prova vår stora 

lunchbuffé  med flera rätter varje dag. 

Fredagar serveras vegetarisk buffé och 

söndagar dukas söndagsmiddag med 

efterrätt fram. Mycket är lokala råva-

ror, kravmärkt och Fairtrade.  

www.stiftsgarden.org 010-1608077 

 

Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15 

Lördag kl 10-14 

Välkomna till Stiernhööksgymnasiet 

lantbruk, stallar och djurhus. Prova vår 

goda lunch i skolans matsal.  

www.stiernhooksgymnasiet.se 

 

 

 

Rättvik  
Ickholmens gård   

Lördag kl 11-16 

Lokalproducerad mat i olika former, 

liten matmarknad, bl.a grönsaker, 

Rättviks biodlarförening har försäljning 

av honung och litteratur. Försäljning av 

kolbulle.  Mat och fika servering.  

Kontakt Ickholmen 070-6250230 

  

Björgårdens Syltmakeri, Övre Gärdsjö 

Landsväg 75 

Lördag kl 11-16: Öppen gård och butik 

med gästande matproducenter, bröd 

och ullhantverkare. Växtloppis. Köket 

serverar lokala smakupplevelser.  

Söndag  kl 11-16: Öppet i gårdsbutiken, 

ullstallet och caféet. Växtloppis.  

Kl 14 Styckning av ett lamm. 

Tfn 070-3019177 

www.facebook.com/bjorgarden  

 

Snitths Hantverksbageri, Furudal    

Järnvägsgatan 9   

Fredag 10-16, lördag & söndag 11-16 

Välkommen till ett mysigt och anrikt 

bageri och café. Alltid nygräddat bröd, 

nybryggt kaffe och garanterad trivsel . 

www.snitths.se  Tfn 070-979 65 08 

 

Leksand 
Rältagården,  Djura Hissenvägen 1 

Lördag och söndag kl 11-16 

Enklare lunch försäljning/provsmak av 

gårdens chark produkter mm. Hans-

Dala korv försäljning och provsmakning 

av grillad färskkorv.  

Boskapsdrivarna hanterar och visar 

samspel mellan ko och häst.  

0241-30047 www.raltagarden.se 

 

Hildasholm, Klockaregatan 5 

Lördag kl 11-16 

Skördefest! Lokalt odlade grönsaker, 

blommor och produkter till försäljning. 

Trädgårdscafé, skattjakt, guidade vis-

ningar, tipspromenad. Fri entré till 

trädgården hela dagen. 0247-10062 

www.hildasholm.org   

 

 

 
 

Leksand 
Siljansnäsresursen, Almo  

Skinnargattu  

Söndag kl 11-16 

Öppen gård med gutefår, grisar 

rödkullor och fjällkor. Kaffe med 

bröd, grillning av egentillverkade 

hamburgare. Försäljning av eget 

hårdbröd, äppelmust, korv mm. 

Utställning av djurskällor.  

Demonstration av musteri,  

Björkv 58 vid Sockenstugan 

www.siljansnasresursen.se          

Tfn 070-211 25 04 

 

Krukan på Mon, Västibygattu 39, 

Siljansnäs 

Söndag kl 11-16 

Välkommen till en vacker trädgård 

där det erbjuds gårdens skördade 

grönsaker, växter samt fika med 

hembakat. Krukmakeri med butik, 

fritt gående höns, växthus, träd-

gård och utedass. 

www.krukanpamon.se   

Tfn 070-3326424 

 

Mora  
Mora Bryggeri, Tallvägen 10 

Lördag kl 11-16 

Vi grillar hamburgare och har    

försäljning av våra populära dricka 

kassar, öppnare och glas. Guidad 

visning i bryggeriet. 

www.morabryggeri.se  

Tfn 0250-35019 

 

Café Zorn, Vasagatan 34C 

Fredag & lördag kl 11-17 

Mysigt café beläget i stallet vid 

Zorngården med uteservering i 

gamla hästhagen. Vi serverar mat 

och bakverk, lagat och bakat från 

grunden med lokala råvaror. Full-

ständiga rättigheter.   

 

Liljeholmens Bondgård,  

Liljeholmsvägen 20, Våmhus 

Lördag & söndag kl 11-16 

Öppen gård, träffa alla djuren. Häst 

och vagns turer. Fika försäljning.  

För mer info se vår hemsida 

www.liljeholmensbondgård.se 

 

 

 

 

 

 

Orsa 

Smidgården i Fryksås, Fryksås 248 

Öppet lördag och söndag 11-17 

Bagarstugan igång med bakning av 

lokaltbröd. Försäljning av bröd och 

hantverk, hårkulla och korgmakare 

på besök från Våmhus.  

Tfn 0250-342 14 

www.smidgarden.se  

 

Hansjö Mejeri och lantbruk, 

Hansjövägen 126, Hansjö 

http://www.tuttul.nu

