
Kramsta gästgård  

gästgårdsvägen 5, Järvsö alla dagar 

Vi serverar mat och dryck i rogivande miljö med fantastisk utsikt över 

Ljusnandalen. Här serveras allt från husmanskost till festmenyer och 

temamiddagar.  

Harsa Konferens & fritid 

Harsa. alla dagar  

Underhållningskvällar och lokala maträtter. 

torön event 

torön, Järvsö Dagligen f.o.m 9/6 t.o.m 18/8 

Ett paradis i Ljusnan - Mat-Fika-Bad-Underhällning-Företagsevent

Janssons bröd 

Ljusdal Ons, tors, fre 10-18. Lördag 10-15 

Bageri, brödbutik & café. Stenugnsbakat surdegsbröd, sötebröd & knäckebröd.

Hembygdsgården, LJusdaL 

Lunchservering, kaffe och guidning av gården. 

stenugnsbageriet Hemmavid 

Kläppavägen 12, Ljusdal juni ons-sön kl. 11-19 och juli ons-sön kl. 12-20  

Ljusdals stenugnsbageri som bakar ekologiskt och på surdeg. Inga genvägar, allt 

från grunden.

värdsHuset piLgrimmen 

Härjedalsvägen alla dagar kl. 9-20 

Restaurang med dagens lunch och ala carte varje dag året om. 

tevsJö destiLLeri 

tevekvarn 1, Järvsö Varierande öppettider, se hemsida tevsjodestilleri.se 

Glassfabrik, café och restaurang. Grillkvällar med underhållning under 

sommaren. 

Järvsöbaden 

turistvägen 1, Järvsö Varierande öppettider, se hemsida jarvsobaden.se 

Restaurang och hotell med nostalgi, där du kan äta god och gedigen mat i 

en historisk miljö. Listad i White guide.

LJusdaLs camping

ramsjövägen 56, Ljusdal alla dagar 09.00-21.00 

Restaurang och enklare café i anslutning till campingen. 

Destinat ion Järvsö AB -  Maja Frost

Caféguide
- Din guide till mysiga 
smultronställen med 

gott fikabröd.

 
 

Ljusdals kommuns turistbyrå/ 
destination Järvsö ab 

 
Stationsgatan 2, 820 40 Järvsö 

0651-403 06 I turism@ljusdal.se I www.halsingland.se
0651-403 06 I info@jarvso.se I www.jarvso.se

Vill du ha fler 
tips på platser att 
besöka under din 

vistelse?  
 

Kom in eller ring 
turistbyrån

värdsHuset troLLet

camp noppikoski, orsa alla dagar 09.00-17.00 

Maten består av husmanskost/sallader/soppor/paj och grillrätter.

KarLs i  bondarv 

Järvsö 23/6-16/8 måndag-lördag kl. 10-16 

Café i mysig miIjö i ”fäxet” och på grästunet. nfo: www.karlsibondarv.se 



bJuråKers forngård

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

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

sommarcafé 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. 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. 

engbergs i stavsäter 

Längs rv 84 vid älvbron, Ljusdal tis-sön kl. 12-17 v.24-32 

Cafe med hembakat bröd, tunnbröd, ostkaka samt lättare lunch.

finess Konditori 

centrumhuset, Ljusdal mån-fre kl. 6.30-18, lör kl. 8-15 & sön kl. 10-16 

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

fröKen oLssons KöK ocH café 

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. 

Järvsö creperie & butiK 

stenevägen 12, Järvsö alla dagar kl. 11-17 12/6-10/8  

Kvällsöppet torsdagar till kl. 20. Njuta av lemonad, lokala råvaror o handplockad 

inredning.

Järvsö gårdsbageri 

skästra, Järvsö25/6 t.o.m 17/8 öppet: Ons-tors & sön11- 16 fre-lör11- 19.  

Brödbutik och sommarcafe i Hälsingegård från sekelskiftet.

Järvsö Konditori & café, Järvsö

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

KaKfén i färiLa & Järvsö 

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

turistvägen, Järvsö 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 juni ons-sön kl: 11-17, juli tom 10 aug alla dagar kl: 11-17.  

Cafe med lättare lättare rätter och fikabröd. Lillbabs utställning mm.

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, rengsJö

västerby rengsjö mån-fre kl. 11-19 lör kl. 11-17 sön kl. 12-17 midsommar - 

mitten av augusti

nya Konditoriet, boLLnäs 

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

Café & Konditori i centrala Bollnäs 

pomeransHuset 

Långgatan 3, Ljusdal tors-lör kl. 11-16

Nybyggt orangeri med kafé och butik med italiensk touch. 

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.

strömbacKa bruKscafé 

strömbacka Järnbruksmiljö  alla dagar kl. 11-17 21/6-18/8 

Hemgjord mat, fikabröd, smörgåsar på ekologiska råvaror. 

fäbodcaféet, svedbovaLLen

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 11-15 samt frukost lör-sön 8-11 

Trädgårdscafé med mackor, lunch, soppa och fantastiskt fikabröd.

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) 

LeHmanns KöK på stenegård 

stenegård, Järvsö alla dagar 6/6-30/8 

En hemtrevlig och unik miljö där vi kan erbjuda er mat och service utöver 

det vanliga.

bengtssons mitt i  byn 

norrbyvägen 7, Loos tis-sön kl. 11-19 

Dagens lunch även smörgåstårtor och catering efter beställning. kom 

gärna in för kostnadsförslag eller ring.


