
www.matruntsiljan.nu 

Rättvik 
Dalachoklad/Chokladverkstan  

i Rättvik AB, Badhusgatan 7  

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, bröd och nougat mm. 

 

Mårthans köttbod, Hsb-gatan 3 

Fredag kl 10-18, lördag kl 10-15  

Svenskt lokalproducerat kött som säljs 

över disk. 073-7000822 

www.facebook.com/Mårthans-Köttbod 

 

Brödmakarna i Rättvik, Märgatan 5 

Fredag kl 7.30-17.00,  lördag kl 9-16,  

söndag kl 11-16 

Gårdsbageri där vi bakar surdegsbröd, 

kanelbullar och annat gott till fikat med 

ekologist mjöl. Allt vi säljer är härbakat 

och görs från grunden. 076-1910091, 

www.brodmakarnairattvik.se  

 

 

 

 

Rättvik  
Ickholmens gård   

Lördag kl 11-16 

Lokalproducerad mat i olika former, 

liten matmarknad, bl.a grönsaker.    

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. Tuttul-

bakning. Boka höstens köttlåda. Träffa 

gårdens djur. Köket serverar lokala 

smakupplevelser.  

Söndag  kl 11-16: Öppet i gårdsbutiken, 

ullstallet och caféet. Visning av djuren 

kl 11 & 15. 

Tfn 070-3019177 

www.facebook.com/bjorgarden  

 

Snitths Hantverksbageri, Furudal    

Järnvägsgatan 9   

Fredag 12-17, 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 

 

Stiftsgården, Kyrkvägen 2 
Fredag och lördag 11:30-13:30 
Söndag 12:00-14:00 
Ät gott och bo trivsamt i avkopplande 
miljö! Vegetarisk fredagsbuffé med 
stort salladsbord och flera varmrätter. 
Stor lunchbuffé lördag.  
Söndag dukas en finare middag fram 
med söndagsstek samt dessertbord.  
www.stiftsgardenrattvik.se 
010-160 80 00 
 

 

Leksand 
Rältagården,  Djura Hissenvägen 1 

Söndag kl 11-15 

Enklare lunch försäljning/provsmak av 

gårdens charkprodukter mm.  

Boskapsdrivarna hanterar och visar 

samspel mellan ko och häst.  

0241-30047 www.raltagarden.se 

 

 

 
 

 

 

 

Leksand 
Leksands Knäckebröd,  

Gärde stationsväg 11 

Lördag kl 10-15, söndag 11-15 

Mån-fred kl 9.30-18.00 

Välkommen till vår Bageributik 

www.leksands.se 

 

Siljansnäsresursen, 

Är i år hos Krukan på Mon 

Se nedan! 

 

Krukan på Mon, Västibygattu 39, 

Siljansnäs 

Söndag kl 11-16 

Välkommen till oss där ni med  

gårdens skördade grönsaker,    

produkter från Siljansnäsresursen 

på grillen såsom korv och hambur-

gare samt fika med hembakat får 

ni njuta av närproducerat. Beställ 

er köttlåda från Siljansnäsresursen. 

Krukmakeri med butik, fritt gående 

höns, växthus, trädgård och      

utedass. 

www.krukanpamon.se   

Tfn 070-3326424 

 

Mora  
Garsås Mejeri 

Lördag och söndag kl 11-16,  

Getost och andra getprodukter 

från egna getter. Gårdsbutiken 

finns i lagerdelen i gamla affären i 

Garsås. 073-5863568 

www.facebook.com/garsås mejeri 

 

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.      

Fullständiga rättigheter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  7-9/9-18 

http://www.tuttul.nu
http://www.stiftsgardenrattvik.se

