
träslottet 

träslottet, Arbrå alla dagar kl. 10-19 24/6-31/8 

Goda smaker i en härlig miljö med hälsingetallrik och bakelser.

Västerby Hälsingegård i rengsjö 

Västerby 7674, rengsjö alla dagar kl. 10-16 24/6-11/8 

Caféet erbjuder hembakat kaffebröd och matbröd samt enklare lunch. 

Tis-ons aktiviteter för familjen ”på gammelmormors tid”. 

Växbo bAgeri, Växbo

Växbo intill Växbo kvarn alla dagar kl. 10-18 22/6-11/8

WilmArs bAgArbod, los 

los tis-fre öppet till kl. 17 lör till kl. 13 (från ca 06.00) 
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- Din guide till mysiga 
smultronställen med 
gott fikabröd

säkrA kort
- tILL oss är NI VäLkoMNA ALLA DAGAr I 
VECkAN HELA soMMArEN!

CAFé bortoM åa, FåGELsjö GAMMELGårD 

Fågelsjö gammelgård, Fågelsjö alla dagar kl. 11-16 

Psst... Fågelsjö gammelgård är en av världsarvsgårdarna och har guidade 

turer varje heltimme. 

CoNDIs bAr & kök 

stenevägen 1b, järvsö mån-tors kl. 11-22, fre kl. 11-01, lör kl. 12-01 & sön kl. 12-22 

från 19/6 öppet till minst 24 alla dagar.  

Psst... I sommar har Condis Bar & kök after beach med musikunderhållning 

varje dag kl. 15-18

DELLENbADEN, DELsbo
sommarhemmet dellenbaden alla dagar kl. 12-21 1 juni-31 aug. 

Psst... Flera kvällar under sommaren anordnas musikcafé på Dellenbaden. 

FINEss koNDItorI 

Centrumhuset, ljusdal mån-fre kl. 6.30-18, lör kl. 8-16 & sön kl. 10-16 

Psst... Under vintern renoverade Finess sina lokaler. 

järVsö GårDsbAGErI 

skästra, järvsö alla dagar kl. 11-16 

Psst... Järvsö Gårdsbageri har både bageri och Café. 

LILL-bAbs CAFFär 

långhans, järvsö mån kl. 11-17, tis-sön kl. 11-21 

Psst... Tisdagar i sommar kommer det var räkfrossa på Lill-Babs caffär. 

roMErskA bADEts CAFé 

gamla kyrkogatan 1, ljusdal alla dagar kl. 12-21

Psst... Intill caféet finns Romerska badet med bastu, spabehandlingar och bad.

träDGårDsCAFéEt stENEGårD 

stenegård, järvsö alla dagar kl. 11-17 i juli kl. 11-19 

Psst... Ett stenkast ifrån trädgårdscaféet finns världsarvsgården Kristofers 

där man kan bo över för en natt. 
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bjuråkers Forngård

tå 110, bjuråker alla dagar kl. 12-17 21/6-11/8 

Hembakat kaffebröd, smörgåsar, ostkaka, glass, våfflor m.m

CAFé bortoM åa, FåGELsjö GAMMELGårD 

Fågelsjö gammelgård, Fågelsjö alla dagar kl. 11-16 

Kaffe och hembakat fikabröd samt mättande smörgåsar. 

CAFé symFoni, bollnäs

Collinigatan 2, bollnäs mån-fre kl. 9-18, lör kl. 9-16, sön kl. 12-16 året om

Café och konditor i  i  Bol lnäs.  

CoNDIs bAr & kök 

stenevägen 1b, järvsö mån-tors kl. 11-22, fre kl. 11-01, lör kl. 12-01 & sön kl. 12-22 

från 19/6 öppet till minst 24 alla dagar.  

Hembakat fikabröd, smörgåsar, glass, ala carté och fullständiga rättigheter.

DELLENbADEN, DELsbo
sommarhemmet dellenbaden alla dagar kl. 12-21 1 juni-31 aug. 

Kanalkaféet med strålande utsikt över södra dellenbygden. Fikabröd, smörgåsar 

och stor glassbar. 

delsbo stAtionskAFé

stationsgatan 9, delsbo tis-sön kl. 11-17

I härlig 50-talsatmosfär serveras smörgåsar, kaffebröd, glass och våfflor. 

Ekologiskt och lokalt. 

dumkys sommArCAFé, kArsjö

karsjö juli

engbergs i stAVsäter 

längs rV 84 vid älvbron, ljusdal tis-sön kl. 12-17 18/6-4/8 

Hembakat kaffebröd, tunnbröd och hälsingeostkaka.

FikAbuFFé på Hälsingegården ersk-Anders 

skästrabergsvägen 1, järvsö alla dagar kl. 11-18 31/7-7/8 

Sitt ner i mysig miljö i en tröskloge från 1800-talet och njut av god fikabuffé.

FINEss koNDItorI 

Centrumhuset, ljusdal mån-fre kl. 6.30-18, lör kl. 8-16 & sön kl. 10-16 

Konditori och kafé med kaffe, mackor, fika, bakelser och lättare luncher. 

Fröken olssons kök oCH CAFé 

långgatan 3, ljusdal tis kl. 11-18, ons-lör kl. 11-22 samt sön kl. 12-16

Café och restaurang i centrala Ljusdal. 

ingAlundA gård, bjuråker

Hedvigsfors bjuråker alla dagar kl. 12-18 15/6-15/8 

Café med smått & gott i härlig konstnärlig miljö. 

jbp berg & bAr 

Anders-persvägen 29, järvsö alla dagar kl. 9-16 21/6-1/9  

Fika och smörgåsar samt lunch varje dag. 

järVsö Creperie 

stenevägen 12, järvsö alla dagar kl. 11-17 18/6-4/8 

Crepes o galetter på lokala råvaror med kaffe och lemonadbar. 

järVsö GårDsbAGErI 

skästra, järvsö alla dagar kl. 11-16 

Café och gårdsbutik med vedugnsgräddat surdegsbröd, vetebröd och kakor. 

järVsö konditori & CAFé, järVsö

stationsområdet järvsö mån-fre kl. 10-17 lör 10-14

kAkFén 

Härjedalsvägen 121, Färila mån-fre kl. 8-17.30, lör kl. 9-15 

Stenugnsbakat matbröd, smörgåsar, kaffebröd och konditorivaror.

lillA ks & HAVAnnAs deli 

norra kilaforsvägen 24, bollnäs mån-fre kl. 10-17 

Kaffe, goda vardagsluncher eller festmiddag. Här serveras allt i Bollnäs 

grönaste restaurang.

LILL-bAbs CAFFär 

långhans, järvsö mån kl. 11-17, tis-sön kl. 11-21 

Fikabröd, mackor och enklare rätter fram till kl. 17. Sedan alá carte fram till kl. 21.

ljustorget 

stavsätters rastplats järvsövägen 1, ljusdal tis-fre kl. 11-17, lör-sön kl. 11-15 

Café/Konditori med eget bageri, smörgåsar och enklare maträtter. 

mAjAs CAFé & presenter, regnsjö

Västerby regnsjö mån-fre kl. 11-19 lör kl. 11-17 sön kl. 12-17 midsommar - 

mitten av augusti

mines sommArCAFé, nybo

mines nybo öppet alla dagar juli

nyA konditoriet, bollnäs 

brogatan 5 mån-fre kl. 7-17.30 lör kl. 9-15

Café & Konditori i centrala Bollnäs 

olsgård bAgeri & CAFé 

karsjövägen 47, järvsö tors-sön kl. 11-16 samt tors. kväll 18-24 

Bageri & butik med försäljning av surdegsbröd, smörrebröd, bullar och baguetter.

pomerAnsHuset 

långgatan 3, ljusdal tors-lör kl. 11-16

Nybyggt orangeri med kafé och butik med italiensk touch. 

roMErskA bADEts CAFé 

gamla kyrkogatan 1, ljusdal alla dagar kl. 12-21

Café med fikabröd, mackor, sallader, paj och skopglass. 

sommArHemmet kägelHolmen 

rotebergsvägen, edsbyn mån-fre kl. 14-20, sön kl. 11-20 13/6-18/8 

Servering av kaffe/thé, läsk, glass, fikabröd, smörgåsar och pajer.

stAll stråtjärA 

g:a gävlevägen 15, stråtjära tis-sön kl. 11-16 2/7-11/8 

Café-öppen gård med dropinridning.

sVedboVAllen, HArsA

Harsa järvsö alla dagar kl. 12-18 15 juni - 15 augusti

Fädbodcafé med bulle, ostkaka och tunnbrödrulle. 

trädgårdsCAFé Huller om buller 

lantmätargatan 4, ljusdal mån-fre kl. 10-18, lör kl. 10.15 

Hembakat fika och vällagad mat i vacker miljö. 

träDGårDsCAFéEt stENEGårD 

stenegård, järvsö alla dagar kl. 11-17 i juli kl. 11-19 

Hembakat fikabröd, smörgåsar och soppa. 


