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Gårdbutik

I gårdbutikkerne får du helt fri-
ske, lokale råvarer, der er dyrket 
i sæson. Her kommer du tæt på 
landbrug, dyr og natur.  

Gå på opdagelse i de mange gårdbutikker, 
oplev maden og madhåndværkernes 

tryllerier med råvarer, de dyrker lokalt.
Værsgo - smag på Nordsjælland. 

Med dette kort i hånden kan du gå på 
opdagelse i unikke madoplevelser og 

mærke på nært hold, hvilket eldorado af 
smagsindtryk naturen bidrager med, når 

råvarerne dyrkes lokalt. På markerne, i 
vandet, i træer og i buske i det frodige 

Nordsjælland. 

Fælles for dem er kærligheden til lokale 
råvarer, madhåndværket 

og den gode smag. 

Fælles om de lokale råvarer 

For at hjælpe dig med at planlægge din tur, har vi delt mad-
oplevelserne ind i 4 kategorier: gårdbutikker, spisesteder, 

cafe & gårdbutik samt flere specialiteter. 
Den sidste kategori kan du kun besøge online for at se, 

hvor de sælger deres produkter.
Find åbningstider og mere information på 

www.smagpaanordsjaelland.dk

Spisested

Spisestederne dækker over 
caféer og restauranter, og fæl-
les for begge steder er velsma-
gende mad, fremstillet af gode 
råvarer.   

Her finder du lokale speciali-
teter, der kan købes der, hvor 
producenterne henviser til på 
deres på deres hjemmeside.  

Gårdbutik
&

Café

Her kan du både købe lokale 
råvarer, dyrket på gården og 
slå dig ned med en kop kaffe, 
hjemmebag eller små lækre an-
retninger.   

De farvede cirkler guider dig

Tag cyklen med når du smager 
på Nordsjælland.

Download appen CykelPlanen og find de 
hurtigste ruter, gode smutveje og smukke 
cykelstier til de lokale madhåndværkere. 

Har du brug for at ”knække ruten”, leder den 
dig hen til nærmeste lokalbane, 

S-tog og metrostation.

Flere 
specialiteter

Find vej til gårdbutikker, besøgsgårde, 
spisesteder og lokalt producerede specialiteter og 
kombiner din kulinariske rundtur med naturople-
velser i de nye naturparker eller en strandtur ved 
kysten. Måske med tasken fuld af lokale råvarer, 

eller en picnickurv du har købt undervejs? 
 

Læs mere om de enkelte oplevelser på bagsiden
og tilmeld dig vores nyhedsbrev på

www.smagpaanordsjaelland.dk 

Følg Smag på Nordsjælland på 
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Mød passionen

Kom rundt på cykel

Overnat i det fri på naturskønne pladser 

i et af Naturstyrelsens shelters og køb 
ind til en aften rundt om bålet i den lokale 

gårdbutik. Læs mere på: 

naturstyrelsen.dk/
naturoplevelser/

overnatning 

Smag på natten

National- og 
naturparker

Store 
skove

Flere steder kan du samle 
vilde urter, bær og andre 

spiselige skatte. Hold øje med 
de guidede sanketure eller gå 
selv på jagt i spisekammeret. 

Læs mere på
vildmad.dk

Spis vildt

Urter, bær, frugt, grøntsager og kød bliver 
nænsomt høstet, bearbejdet og 

fremstillet til vin, øl, snaps, brændevin, 
pølser, skinker, is og meget mere. 

Køb det hele i gårdbutikkerne, på produ-
centernes hjemmesider eller find dem i 

specialbutikker og supermarkeder. 
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Lokal madhåndværk  

Hvor kommer maden fra? 
Hvordan er råvarerne dyrket, og produkterne 
fremstillet? Smag på Nordsjælland er en for-
ening af 65 virksomheder lokalt forankret i 

det frodige Nordsjælland. 

Fælles er ambitionen om at  give mad-
glæden videre og inspirere dig til at 
opleve, hvad lokale råvarer og godt 
madhåndværk gør for smagen og 
din madoplevelse. Velkommen til en 
mangfoldighed af oplevelser for alle 
sanser – inspirationen starter her.

Køb lokalt i gårdbutikkerne

Smag på årstiderne 
i Nordsjælland 

Pibe Mølle Vin og Ost
En rigtig oste- og delikatesse butik 
fyldt med gode oste, pølser og andre 
delikatesser. God rådgivning og stor 
viden om specialiteterne.

pibemoelle.dk
Rørmosevej 103
3200 Helsinge

22

Østergård Frugtplantage
Frugtplantage og mosteri, hvor du 
kan nyde sæsonens æbler og bær hele 
året. Masser af specialiteter i den hyg-
gelige gårdbutik.

oestergaard-frugtplantage.dk
Østergårdsvej 35
Dalby, 3630 Jægerspris

21

Lyngby Torvemarked
Oplev det nye lokale madmarked og 
bliv inspireret af madhåndværkere, 
deres specialiteter og gode råvarer.

lyngbytorvemarked.dk
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby

14

Lille Isfabrik
Håndlavet is af øko-mælk og fløde fra 
Øllingegaard rørt sammen med friske 
bær, ægte vanilje, belgisk chokolade 
og andet godt.  

lilleisfabrik.dk
Slagslunde Bygade 27 A
3660 Stenløse

13

Ryttergaarden
Årstiden dikterer udvalget i butikken, 
så alt hvad du kan købe, er høstet i 
sæson. Hent også dine friske æg, hon-
ning og most. 

ryttergaardenkartofler.dk
Kirkerupvej 30
4000 Roskilde

24

Pedershvile
På den gamle økologiske landbrugs-
gård ligger de fritgående høns 1500 
æg om dagen. Køb dem i gårdens fine 
æggeskur. 

Facebook: Pedershvile
Rørmosevej 82
Annisse, 3200 Helsinge

23

Selsø Øko
Økologisk gårdbutik med gode spe-
cialiteter fra egen produktion: Kød, 
pølser og fars fra frilandsgrise, syltet 
frugt og grønt.

selsø-øko.dk
Baunehøjvej 2
4050 Skibby 

16

Mangholm
Udforsk det økologiske landbrug på 
egen hånd. Send børnene på grise-
safari mens du besøger gårdbutikken 
eller hygger i caféen.

mangholm.net
Hillerødvej 20
3400 Hillerød 

15

Grønnessegaard Gods
Hereford-kød i alle udskæringer fra 
gårdens kvæg, der lever det gode liv på 
græs og slagtes på gården. Staldørs-
salg hver torsdag. 

groennesse.dk
Amtsvejen 280B
3390 Hundested

8

Frydenlund Frugtplantage
Frugt når det er allermest frisk. 
Køb pærer, æbler, cider og gelé i 
gårdens frugtbod, eller pluk-selv 
blandt 23.000 frugttræer.

frydenlund-frugtplantage.dk
Frydenlunds Alle 7
2950 Vedbæk

7

Becker Vine
Vin i alle farver fra vingården, der 
dyrker druerne frem på vinstokke fra 
1939. Kom og smag de skønne vine, 
brændevine og gelé.    

beckervine.dk
Skrænten  15
3460 Birkerød 

2

Annisse Vingård
Oplev vinproduktionen fra gårdens 
egne vinmarker, kom med til vinsmag-
ning og køb udstyr med hjem til egen 
vinfremstilling. 

annisse-vingaard.dk
Præstevej 89
3200 Helsinge 

1

Kollerødgaard
Et eldorado for de is-glade. Vælg mel-
lem 30 is fremstillet af mælk direkte 
fra gårdens køer. Kollerødgård er åben 
som besøgsgård.

kolleroedgaard.dk
Smidstrupvej 104
3230 Græsted

10

Græse Frugtplantage
Tag en tur forbi og tank op på friske 
ærter, jordbær, kartofler og nyslynget 
honning fra bistaderne i frugtplanta-
gen.

graese-frugtplantage.dk
Toldmose 1
3600 Frederikssund

9

Chokoladeværkstedet Jota
Forkæl dine smagsløg med håndla-
vede chokolader. Besøg chokoladefa-
brikken fra 30’erne, der fører de gamle 
opskrifter videre. 

chokoladevaerkstedet-jota.dk
Stæremose 49
3250 Gilleleje

4

Bosoyregaard
Nye kartofler, søde jordbær, limou-
sine-kvæg og frilandsgrise. Berig dit 
køkken med gode råvarer fra den øko-
logiske gård. 
  + 45 31 93 50 97
Dønnevældevej 115
3230 Græsted 

3

Gurre Skovhave
Besøg den økologiske mad-have og 
bliv klogere på mad og skovhaver. Æg, 
nødder, frugt m.m. kan købes  fra den 
lille gårdbutik.

smagpaanordsjaelland.dk
Gurrevej 384
3490 Kvistgård

26

Slagter Schmelling
Hos den lokale slagter kan du købe 
krydrede pølser fra gammeldags ryge-
ovn og kødudskæringer fra kalv, okse, 
lam og svin.

madmedmere-gilleleje.dk
Vesterbrogade 7
3250 Gilleleje

25

Det Våde Får
Mød den passionerede øl-brygmester 
og se, hvordan der brygges økologisk 
øl på gårdens egne råvarer. Øl fra jord 
til glas.

Facebook: detvaadefaar
Græstedvej 28
3200 Helsinge 

18

Sørisgaard
Oplev den store gård på egen hånd og 
besøg den økologiske gårdbutik med 
sæsonens grønt. Eller slå dig ned og 
nyd en god kop kaffe.

soeris.dk
Sørisvej 2A
3650 Ølstykke

17

Kødsnedkeren
Sæt frilandskød på middagsbordet 
med udskæringer fra lokale lam, svin, 
okse og fjerkræ hos den landlige slag-
ter og pølsemager. 

koedsnedkeren.dk
Farvergårdsvej 14
Ørby, 3210 Vejby

12

Kurts Økokød
Vælg mellem okse, lam, gris og fjer-
kræ -og and og gås til højtiderne hos 
Kurt i den økologiske gårdbutik på Lil-
le Krogelund.

krogelund.dk
Tinkerupvej 23
3080 Tikøb 

11

Esromgaard
Hent dine nyhøstede jordbær-, ærte- 
og kartoffelsorter. Her finder du også 
hø, halm og havre til kaninen eller 
hesten.

esromgaard.dk
Frederiksværksvej 11
3230 Græsted

6

Domain Aalsgård
En af Danmarks ældste vingårde og 
specialister i hvidvin. Her dyrkes fem 
forskellige vinsorter på knap 2000 
vinstokke.

domainaalsgaard.dk
Ålsgårde Stationsvej 13
3140 Ålsgårde 

5

Hornbeer Øl
Øl med personlighed. Prøv røgøl, frug-
tøl og cider fra det familiejede gård-
bryggeri. Bryggeriet har fået mange 
priser for sine øl.

hornbeer.dk 
Hornsherredvej 463
4070 Kirke Hyllinge

27

Ørby Vingaard
Vineri og gårdbutik med passion for at 
dyrke dansk kvalitetsvin. Alle druer er 
håndplukkede og dyrkes efter økolo-
giske principper.

oerbyvingaard.dk
Maglebjergvej 16
3200 Helsinge

20

Solgaarden
Lækker ufiltreret most fra æblesorter 
med masser af smag og fra solbær og 
ribs. Frugten håndplukkes og presses 
på eget mosteri.

Facebook: solgaardenfarum
Gammel Bregnerødvej 14
3520 Farum 

19

Rokkedysse Bær
Mød passionen for friske søde bær.
Spis dig mæt i jordbær, hindbær, is og 
kager og nyd fællesskabet og de sjove 
oplevelser hos Rokkedysse. 

Find de fire adresser til højre.

39

Krogerup Avlsgaard
Oplev Aarstidernes økologiske land-
brug, hvor der dyrkes grønt i alle far-
ver. Her er eget bryggeri, stor gårdbu-
tik og lille cafe. 

aarstiderne.com
Krogerupvej 3B
3050 Humlebæk

38

Fuglebjerggaard
Bliv klogere på økologi og shop grønt 
i Camilla Plums økologiske gårdbutik, 
der også tæller planteskole og slut af 
med kaffe i caféen.

fuglebjerggaard.dk
Hemmingstrupvej 8, 3200 Helsinge
Jægersborggade 17, 2200 København N.

31

Esrum Kloster & Møllegård
Oplev ægte middelalderstemning og 
gå ombord i klosterkælderens café og 
butik med egnens lokale og økologi-
ske produkter.

esrum.dk
Kolstergade 11 – 12
3230 Græsted

30

Strandvejsristeriet
Mød passionen for gode bønner og 
nyd den friskristede kaffe og gode ka-
ger i den hyggelige café med udsigt til 
Kronborg.

strandvejsristeriet.dk
Kronborg 12 A
3000 Helsingør

44

Café Vaabengaard
Besøg den hyggelige café i den gamle 
hestestald i Toldhuset med udsigt til 
havnen. Stort udvalg af lokale specia-
liteter. 

cafevaabeengaard.dk
Nordre Havnevej 7
3250 Gilleleje 

43

Højbogård
Fersk lam og pølser fremstillet af dyr 
der har haft et godt liv på græsmar-
kerne. Besøg den hyggelige gårdbutik 
og café.

Facebook: hoejbogaardhelsinge
Troldemosevej 2
3200 Helsinge

34

Grantoftegård
Økologisk landbrug med fokus på 
social ansvarlighed. Her er masser at 
opleve for børn i alle aldre og en cafe 
med øko-lækkerier.

grantoftegaard.dk
Pederstrupvej 69
2750 Ballerup

33

Storkollektivet Svanholm
Oplev Storkollektivet og det økolo-
giske landbrug på nært hold. Tag rå-
varerne med hjem eller nyd maden i 
cafeen. Sjovt for børn.

svanholm.dk
Svanholm Allé 2
4050 Skibby

37

Stengården
Besøg Danmarks største øko-gårdbu-
tik og nyd udvalget af kød, æg og års-
tidens grønt. Hils på dyrene eller slå 
dig ned i cafeen.

stengaardenoko.dk
Høveltevej 40
Bregnerød, 3460 Birkerød

36

Freerslev Kotel
Bliv klogere på dansk landbrug til 
”Åben Gård”-arrangementer. Køb kød, 
pølser, syltetøj og andet godt med fra 
gårdbutikken.

freerslevkotel.dk
Roskildevej 207
3330 Gørløse

29

Hansens Flødeis
Mejeriudsalg med alt det gode fra 
Hansen Is. Økologisk is hånddyppet 
i chokolade, isdesserter, delikatesser 
og gode oste.

hansens-is.dk
Landerslevvej 5
3630 Jægerspris

28

Restaurant Krydderiet
Masser af smag på tallerken, hvor 
råvarerne hentes hjem fra skov og 
strand og hvor også økologi og dyre-
velfærd prioriteres højt.

restaurantkrydderiet.dk
Milnersvej 4
3400 Hillerød

65

Ristet Rug Nordicfastfood
Dansk rugbrødskultur i ny forklæd-
ning. Rug og grønt er temaet i den 
hyggelig øko-café, der serverer hånd-
madder, kaffe og kage.

nordicfastfood.dk
Prinsesse Charlottesgade 16
2200 København N

64

Restaurant Marina Furesøbad
Vind i håret og udsigt over Furesøen. 
I maritime omgivelser serveres smuk-
ke anretninger med lokale og delvis 
økologiske råvarer.

marina-en.dk
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse

61

Restaurant Fredensborghusene
Tag på bed-and-breakfast i de nordi-
ske Jørgen Utzon-huse eller hold dit 
arrangement i den lyse restaurant.

fredensborghusene.com
Bakkedraget 43
3480 Fredensborg

60

Ninas Naturcafé
Nyd de hjemmebagte kager på terras-
sen og i glashuset, omgivet af Store 
Dyrehave og får med lam, der hygger 
på marken. Køb lidt godt med hjem. 

naturcafe.dk
Kirkeltevej 101 
3450 Allerød 

67

Kalkgaarden
Et gammelt historisk og autentisk 
traktørsted smukt beliggende i Natur-
park Mølleåen. Kun åbent for bookede 
selskaber.

kalkgaarden.dk
Farumvej 137
3520 Farum

66

Mariegaarden
Hold din fest eller møde i den hyggeli-
ge gård med egen sø omgivet af smuk 
natur, orangeri og marker med masser 
af vilde dyr.

mariegaarden.com
Pibe Møllevej 17
3400 Hillerød

63

Restaurant Gilleleje Havn
Masser af fisk på menuen i den hyg-
gelige restaurant med smuk udsigt 
over havnen. Husk at købe det berøm-
te rugbrød med hjem.

gillelejehavn.dk
Havnevej 14 
3250 Gilleleje

62

Hotel Villa Brinkly
Nyd en middag i selskab med lokale 
råvarer og nordiskinspirerede madop-
levelser i det hyggelige badehotel tæt 
på kysten.

brinkly.dk
Strandvejen 258
3070 Snekkersten

59

Chefs Café
Spis dig glad i de gode danske klassi-
kere fremstillet af økologiske råvarer. 
Alt laves fra bunden med kærlighed til 
god smag.

chefscafe.dk
Jernbanegade 10 A
3600 Frederikssund

58

Kvann Kompagniet
Særlige urtesnaps, sirup og andre 
spændende produkter, skabt af den 
glemte køkkenurt kvann.

Ingen fysisk butik. Find produkter på
kvannkompagniet.dk

53

Jacob Ernst Food
Giv din fest et lokalt twist med nord-
sjællandske gourmet-retter fremstil-
let af veltilberedte råvarer. 

Bestil catering på
jacobernstfood.dk

52

Frederiksborg Vin
Rødvin, rosé og ’Vinbondens Druelek-
sir’ direkte fra en sydvendt skråning i 
Harløse. Bestil de gode sager og book 
en prøvesmagning. 

Ingen fysisk butik. Find produkter på
frederiksborg-vin.dk

49

Det Hemmelige Likørselskab
Glæd dine smagsløg og dit kaffesel-
skab med eventyrlig og kraftig kaffe-
likør lavet af økologiske råvarer.

 
Ingen fysisk butik. Find produkter på
likoerselskab.dk

48

Øllingegaard Mejeri/Naturmælk
Kvalitet og gode råvarer er nøgleord 
for mejeriet, der i dag kan kalde sig en 
af Danmarks mest innovative økologi-
ske virksomheder.

Find produkterne i supermarkeder.
oellingegaard.dk

55

Landlyst
Grise med krølle på halen og jord på 
trynen, der går ude hele året giver 
svinekød med smag. Sælges i flere 
udskæringer.

Ingen fysisk butik. Find produkter på
smagpaanordsjaelland.dk

54

Schumachers Brændevin
Schumachers brændevine er en kær-
lighedserklæring til den moderne 
brændevin –nytænkning i den gode 
smags tjeneste.

Ingen fysisk butik. Find produkter på
schumachers.dk

57

Stella’s Chili
Hjemmelavet chilisovs i den perfekte 
kombination af smag og styrke. 
Fremstillet efter husets opskrifter og 
mange at vælge imellem. 

Ingen fysisk butik. Find produkter på
stellaschili.dk

56

Hjortkær Hyld
Hyldeplantage med 9 forskellige sor-
ter, der omdannes til saft og andre 
gode produkter. På gården græsser 
også køer, der kan købes på bestilling. 

Ingen fysisk butik. Find produkter på
hjortkaer.com

51

Garbolund
Lækker ufiltreret dansk naturvin pro-
duceret efter økologiske principper. 
Håndplukkede druer og vin uden til-
sætningstoffer. 

Kontakt og aftal besøg
garbolund.dk
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Stone Grange
Snapse på vildtvoksende planter og 
vin på danske druer. Alt fremstilles 
lokalt i vingårdens store vineri og de-
stilleri.

Ingen fysisk butik. Find produkter på
spritfabrikken.dk
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Agerskov Angus
Velsmagende Aberdeen-Angus okse-
kød og lammekød fra Marskfår, der 
græsser under åbne himmelstrøg i 
grønne Lille Lyngby Mose.

Ingen fysisk butik. Find produkter på
agerskov-angus.dk
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Det gør en forskel, 
når du køber lokalt   

Smag på Nordsjælland ændrer sig med årstiderne, og hver 
sæson har sin charme og begivenheder.  Følg med året rundt på: 

www.smagpaanordsjaelland.dk 
hvor du finder tid og sted for lærerige lækre madoplevelser.

Møllehøj
Smag på årstiden i den hyggelige 
gårdcafé, og fyld posen med spæn-
dende kartoffelsorter, porrer, kål, æg, 
pastinak og frugt.

møllehøj.dk
Brunhøjvej 6
3670 Veksø 
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Hos gårdbutikkerne får du råvarer, der er dyrket i sæson 
og høstet, når de er klar til at blive spist. 

Det er råvarer, der er så friske, som de nærmest kan 
blive og har den korteste vej fra jord til bord. 
Her kommer du tæt på dyr og landbrug og møder de 
mennesker, der gør en engageret indsat for at give os 
de bedste råvarer. 

Du ved med sikkerhed, hvor din mad kommer fra og 
kan få mere viden fra dem, der står bag produkterne  

Du får friskere råvarer, der er høstet i sæson. 
Afstanden fra jord til bord er den kortest mulig, især 
hvis du handler i gårdbutikken  

Du får råvarer, der vokser vildt, er økologiske eller kun 
minimalt sprøjtet 

Du får inspiration til, hvordan du bruger sæsonens 
råvarer  

Du kan se at dyrene har det godt, der hvor du handler 
kød 

Du minimerer mængden af affald og plastemballage
  
Du støtter gårdmænd og mindre producenter

Du sikrer mere liv og flere arbejdspladser i
 lokalområder uden for storbyen

Mød de passionerede madhåndvær-
kere og bliv klogere på madkvalitet, 
lokale og sæsondyrkede råvarer og 

ikke mindst god smag. 
I gårdbutikkerne kan du typisk købe 

æg, mel, kartofler, frugt, bær, 
grøntsager, kød og specialiteter.

Denne guide er udviklet i samarbejde med GoGreen Danmark, 
der arbejder på at gøre lokal bæredygtighed til 

en naturlig del af hverdagen. 
Se mere på gogreendanmark.dk 
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Gundekildegaard: 
Rågelejevej 46
3210 Vejby

Jordbærcaféen 
Villingebæk Strandvej 623A 
3120 Dronningsmølle

rokkedysse.dk 42

Rokkedyssegaard 
Lejrvej 45
3500 Værløse

Torvehallerne
Frederiksborggade 21 
1360 København K.

20
18

Ole’s Genbrug og Antik
Stort marked med genbrug, lopper og 
antik. Hyggelig café og salg af kød fra 
fritgående dyr.

olesgenbrugogantikmarked.dk
Søfrydvej 3
3300 Frederiksværk
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