25

Naturens
skatkammer
10

TISVILDELEJE

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
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Økokød
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Grønnessegaard Gods
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Frederiksborg Vin

Restaurant
Krydderiet
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Naturcafé
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Smag på Nordsjælland ændrer sig
med årstiderne, og hver sæson har
sin charme og sine begivenheder.
Følg med året rundt på
www.smagpaanordsjaelland.dk,
hvor du finder tid og
sted for de lærerige lækre
madoplevelser.
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Lokale
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Højbakkegaard Øko

Café
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Chokoladeværkstedet
Jota
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Kollerødgaard

63

Restaurant
Gilleleje
Havn
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Urter, bær, frugt, grøntsager og kød
bliver nænsomt høstet, bearbejdet og
fremstillet til vin, øl, snaps, brændevin,
pølser, skinker, is og meget mere.
Køb de lokale specialiteter i
gårdbutikkerne, på producenternes
hjemmesider eller find dem
i specialbutikker og
supermarkeder.

Knud
Spisehus

36

Slagter
Schmelling
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Græse
Frugtplantage

Kom rundt
på cykel
Tag cyklen med, når du
smager på Nordsjælland, og
oplev naturen helt tæt på.
Husk at du kan tage
cyklen gratis med i
S- og lokaltog.

49

Storkollektivet Svanholm

Chefs Café

17

Hansens
Flødeis

Østergård
Frugtplantage

SKIBBY

39

FARUM

Møllehøj
Gårdbutik og
Søndagscafé

31

Brandbjerg
Gårdmejeri
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Kvann
Kompagniet

Ryttergaarden

Stensbølgård
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Hornbeer Øl
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Frydenlund
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HARESKOVEN

14

Lyngby

Til at hjælpe dig med at planlægge din tur,
har vi delt oplevelserne ind i fire kategorier:
‘Gårdbutik’, ‘Spisested’, ‘Gårdbutik & Café’ og
‘Flere specialiteter’.

Gårdbutik

Torvemarked

Spisested

45

Gårdbutik & Café

Grantoftegård

KØBENHAVN

59

Fuglebjerggaard

37

Ristet Rug
Nordicfastfood

Flere specialiteter

61

Hvor kommer maden fra? Hvordan
er råvarerne dyrket og produkterne
fremstillet? Gå på opdagelse og mærk
på nært hold, hvilket eldorado af
smagsindtryk naturen bidrager med, når
råvarerne dyrkes lokalt - på markerne,
i vandet, på træer og buske i det
frodige Nordsjælland. Fælles for
alle oplevelser er kærligheden
til madhåndværket og den
gode smag.

Smag på
Nordsjælland

er en forening af virksomheder
i Nordsjælland. Læs mere om den
enkelte virksomhed på bagsiden
af kortet, og tilmeld dig vores
nyhedsbrev på
smagpaanordsjaelland.dk

Denne guide
er produceret af
Intugreen og
GoGreen Danmark
Årstal: 2019

Rokkedysse
Torvehallerne

Natur- og nationalpark
04/04/2019 12.26

Køb lokalt i
gårdbutikkerne

1

2

3

4

32

				

Hos gårdbutikkerne får du
råvarer, der er dyrket i sæson
og høstet, når de er klar til at
blive spist. Det er helt friske
råvarer, der har den korteste
vej fra jord til bord. Kom tæt
på dyr og landbrug og mød
de mennesker, der gør en
engageret indsat for at
give os de bedste
råvarer.

5

6

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

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

Ålsgårde Stationsvej 13,
3140 Ålsgårde
domainaalsgaard.dk

Frederiksværksvej 11,
3230 Græsted
esromgaard.dk

11

12

KURT ØKOKØD
Alle landbrugsdyr samlet på ét
sted hos Kurt - den økogiske
gårdbutik på Lille Krogelund.
Okse, lam, gris, fjerkræ og til
højtiderne - and og gås.

KØDSNEDKEREN
Sæt frilandskød på middagsbordet med udskæringer fra lokale
lam, svin, okse og fjerkræ hos
den landlige slagter og pølsemager.

Tinkerupvej 23,
3080 Tikøb
krogelund.dk

Farvergårdsvej 14, Ørby,
3210 Vejby
koedsnedkeren.dk

17

18

ANNISSE VINGÅRD
Oplev vinproduktionen fra gårdens egne vinmarker, kom med
til vinsmagning og køb udstyr
med hjem til egen vinfremstilling.

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.

BOSOYREGAARD
Nye kartofler, søde jordbær,
limousine-kvæg og frilandsgrise.
Berig dit køkken med gode råvarer fra den økologiske gård.

Præstevej 89,
3200 Helsinge
annisse-vingaard.dk

Skrænten 15,
3460 Birkerød
beckervine.dk

Dønnevældevej 115,
3230 Græsted
Kontakt: tlf. 3193 5097

7

FRYDENLUND SLOT’S
FRUGTPLANTAGE
Frugt når det er allermest frisk. Køb
pærer, æbler, gin, æblevin, cider og
gelé m.m. i gårdens frugtbod, eller
pluk-selv blandt 23.000 frugttræer.
Frydenlunds Alle 23B,
2950 Vedbæk
frydenlundslot.dk

13

8

GRØNNESSEGAARD GODS
Hereford-kød i alle udskæringer fra
gårdens kvæg, der lever det gode
liv på græs og slagtes på gården.
Staldørssalg hver torsdag.

GRÆSE FRUGTPLANTAGE
Tag en tur forbi og tank op på
friske ærter, jordbær, kartofler og
nyslynget honning fra bistaderne
i frugtplantagen.

Amtsvejen 280B,
3390 Hundested
groennesse.dk

Toldmose 1,
3600 Frederikssund
graese-frugtplantage.dk

14

GRØNT-SAGER
Økologiske grøntsager dyrket i
villakvarter. Få leveret de friske
grøntsager eller køb direkte i
gårdbutikken.

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

Viborgvej 15,
3000 Helsingør
Facebook: organicgrontSager

Lyngby Torv,
2800 Kgs. Lyngby
lyngbytorvemarked.dk

19

9

20

15

MANGHOLM
Udforsk det økologiske landbrug
på egen hånd. Send børnene på
grise-safari, mens du besøger
gårdbutikken eller hygger i
caféen.
Hillerødvej 20,
3400 Hillerød
mangholm.net

21

CHOKOLADEVÆRKSTEDET JOTA
Forkæl dine smagsløg med
håndlavede chokolader. Besøg
chokoladefabrikken fra 30’erne,
der fører de gamle opskrifter
videre.
Stæremose 49,
3250 Gilleleje
chokoladevaerkstedet-jota.dk

10

KOLLERØDGAARD
Et eldorado for de is-glade.
Vælg mellem 30 is fremstillet
af mælk direkte fra gårdens
køer. Kollerødgård er åben som
besøgsgård.
Smidstrupvej 104,
3230 Græsted
kolleroedgaard.dk

16

CHEFS CAFÉ
Spis dig glad i de gode danske
klassikere fremstillet af økologiske råvarer. Alt laves fra bunden
med kærlighed til god smag.

HOTEL VILLA BRINKLY
Nyd en middag i selskab med lokale råvarer og nordiskinspirerede madoplevelser i det hyggelige
badehotel tæt på kysten.
Strandvejen 258,
3070 Snekkersten
brinkly.dk

36

SELSØ ØKO
Økologisk gårdbutik med gode
specialiteter fra egen produktion:
Kød, pølser og fars fra frilandsgrise, samt syltet frugt og grønt.

RESTAURANT GILLELEJE HAVN
Masser af fisk på menuen i den
hyggelige restaurant med smuk
udsigt over havnen. Husk at købe
det berømte rugbrød med hjem.

Baunehøjvej 2,
4050 Skibby
selsø-øko.dk

Havnevej 14,
3250 Gilleleje
gillelejehavn.dk

22

39

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.

DET VÅDE FÅR
Mød den passionerede brygmester og se gårdens korn blive til øl.
Smag en velskænket fadøl og oplev
dyrene på den økologiske gård.

SOLGAARDEN
Økologisk most fra plantagens aromatiske æbler, håndplukkede og
presset efter sort på eget mosteri.
Også øko ribs og solbær.

ØRBY VINGAARD
Vineri og gårdbutik og en passion
for dyrkning af dansk kvalitetsvin.
Alle druer er håndplukkede og dyrket efter økologiske principper.

ØSTERGÅRD FRUGTPLANTAGE
Frugtplantage og mosteri, hvor du
kan nyde sæsonens æbler og bær
hele året. Masser af specialiteter i
den hyggelige gårdbutik.

PIBE MØLLE VIN & OST
Ost - og delikatessebutik fyldt med
gode oste, pølser og andre delikatesser. God rådgivning og stor
viden om specialiteterne.

KALKGAARDEN
Et gammelt historisk og autentisk
traktørsted smukt beliggende i
Naturpark Mølleåen. Kun åbent for
bookede selskaber.

Sørisvej 2A,
3650 Ølstykke
soeris.dk

Græstedvej 28,
3200 Helsinge
detvådefår.dk

Gammel Bregnerødvej 14,
3520 Farum
Facebook: solgaardenfarum

Maglebjergvej 16,
3200 Helsinge
oerbyvingaard.dk

Østergårdsvej 35, Dalby,
3630 Jægerspris
oestergaard-frugtplantage.dk

Rørmosevej 103,
3200 Helsinge
pibemoelle.dk

Farumvej 137,
3520 Farum
kalkgaarden.dk
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64

Fælles for spisestederne
på dette kort er, at du får
Kombiner dit besøg
velsmagende mad og
Mange af stederne kan
godt madhåndværk
du både købe lokale råvarer
fremstillet af gode
dyrket på gården, og slå dig
råvarer.
ned med hjemmebag og
andre lækre anretninger i
de sanserige autentiske
omgivelser.

Jernbanegade 10 A,
3600 Frederikssund
chefscafe.dk
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65

42

Frokost med
havudsigt eller
middag i det grønne?

34

35

43

44

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

ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD
Oplev ægte middelalderstemning
og gå ombord i klosterkælderens
café og butik med egnens lokale
og økologiske produkter.

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

Landerslevvej 5,
3630 Jægerspris
hansens-is.dk

Roskildevej 207,
3330 Ganløse
freerslevkotel.dk

Kolstergade 11 – 12,
3230 Græsted
esrum.dk

Pederstrupvej 69,
2750 Ballerup
grantoftegaard.dk

47

48

49

RESTAURANT MARINA
FURESØBAD
Vind i håret og udsigt over Furesøen. I maritime omgivelser serveres
smukke anretninger med lokale og
delvis økologiske råvarer.

MØLLEHØJ GÅRDBUTIK &
SØNDAGSCAFÉ
Oplev Søsum’s landlige omgivelser
og smag på årstidens hjemmelavede lækkerier i Søndagscaféen. Køb
nyplukkede bær og grøntsager.

STENGÅRDEN
Besøg Danmarks største
øko-gårdbutik og udvalget af
kød, æg og årstidens grønt. Hils
på dyrene og slå dig ned i den
hyggelige café.

STORKOLLEKTIVET SVANHOLM
Oplev Storkollektivet og det
økologiske landbrug på nært
hold. Tag råvarerne med hjem
eller nyd maden i caféen. Sjovt
for børn.

Bakkedraget 43,
3480 Fredensborg
fredensborghusene.com

Frederiksborgvej 101,
3500 Værløse
marina-en.dk

Brunhøjvej 6,
3670 Veksø
møllehøj.dk

Høveltevej 40, Bregnerød,
3460 Birkerød
stengaardenoko.dk

Svanholm Allé 2,
4050 Skibby
svanholm.dk

38

RISTET RUG NORDICFASTFOOD
Dansk rugbrødskultur i ny
forklædning. Rug og grønt er
temaet i den hyggelig øko-café,
der serverer håndmadder, kaffe
og kage.

RESTAURANT KRYDDERIET
Masser af smag på tallerken,
hvor råvarerne hentes hjem fra
skov og strand -og hvor også
økologi og dyrevelfærd prioriteres højt.

Prinsesse Charlottesgade 16,
2200 København N
Nordicfastfood.dk

Milnersvej 4,
3400 Hillerød
restaurantkrydderiet.dk

40

NINAS NATURCAFÉ
Nyd de hjemmebagte kager på
terrassen og i glashuset, omgivet
af får, der hygger på marken og
resten af Store Dyrehave. Køb lidt
godt med hjem.
Kirkeltevej 101,
3450 Allerød
naturcafe.dk
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41

52

STRANDVEJSRISTERIET
Mød passionen for gode bønner
og nyd den friskristede kaffe og
gode kager i den hyggelige café
med udsigt til Kronborg.
Kronborg 12 A,
3000 Helsingør
strandvejsristeriet.dk

57

53

OLES ANTIK & GENBRUG
Stort marked med genbrug,
lopper og antik. Hyggelig café og
salg af kød fra fritgående dyr.
Søfrydvej 3,
3300 Frederiksværk
olesgenbrugogantikmarked.dk

58

KNUD SPISEHUS
Slap af ved havnen med frisksmurt
smørrebrød, et godt glas vin og
traditionelle retter til morgen og
aften.

RABARBERGAARDEN
Økologi på den selvforsynende
gård med restaurant, orangeri og
landhandel. Dyr på marken, tæt på
skov og strand.

BRYGGERI SKOVLYST
Friskbryggede øl og dansk gastronomi i det stemningsfulde restaurationsbryggeri midt i Hareskovens
smukke natur.

Havnegade 18,
3390 Hundested
knud.biz

Holløse Gade 21,
3210 Vejby
rabarbergaarden.dk

Skovlystvej 2, Hareskovby
3500 Værløse
bryggeriskovlyst.dk

67

46

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

RESTAURANT
FREDENSBORGHUSENE
Tag på bed-and-breakfast i de
nordiske Jørgen Utzon-huse eller
hold dit arrangement i den lyse
restaurant.

37

45
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TOTHAVEN
Gå på opdagelse blandt dyrene
på besøgsgården. Smag de håndlavede gedeoste og is, og nyd en
kop god kaffe i caféen.
Torupvejen 2,
3390 Hundested
tothaven.dk

Troldemosevej 2,
3200 Helsinge
Facebook: hoejbogaardhelsinge
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KROGERUP AVLSGAARD
Oplev Aarstidernes økologiske
landbrug, hvor der dyrkes grønt
i alle farver. Her er eget bryggeri,
stor gårdbutik og lille café.

CAFÉ VAABENGAARD
En lille, hyggelig café med unik
udsigt over fiskerihavnen i
Gilleleje. Stort udvalg af lokale og
hjemmelavede specialiteter.

Krogerupvej 3B,
3050 Humlebæk
aarstiderne.com

Nordre Havnevej 7,
3250 Gilleleje
cafevaabengaard.dk
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GRØNNEHAVEGAARD
Kød fra skotsk højland, uldgrise,
lam, gedekid, ænder og gæs.
Dyrene slagtes ude på marken,
så livet slutter, der hvor det
startede.

ABILDGAARDENS JULETRÆER
Juletræsplantage med flotte
træer i alle størrelser, både
nordmannsgran og rødgran.
Bliv hygget om i julestuen med
servering.

Helsingevej 98,
3300 Frederiksværk
groennehavegaard.dk

Nybøllevej 32,
2765 Smørum
juletraerne.dk

60

Jordbærcaféen:
Villingebæk Strandvej 623A,
3120 Dronningsmølle

61

Torvehallerne:
Frederiksborggade 21,
1360 København K

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.

62

Rokkedyssegaard:
Lejrvej 45,
3500 Værløse

rokkedysse.dk

63

Gundekildegaard:
Rågelejevej 46,
3210 Vejby

59

FUGLEBJERGGAARD
Bliv klogere på økologi og shop
grønt i Camilla Plums økologiske
gårdbutik, der også tæller planteskole. Slut af med kaffe i caféen.
Hemmingstrupvej 8,
3200 Helsinge
Jægersborggade 17,
2200 København N
fuglebjerggaard.dk
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HØJBOGÅRD
Gård i smuk natur med får på
græs. Her kan du købe lammeog kalvekød og nyde din kaffe,
kage eller sandwich i cafeen.
Åbent fre. - søn 12-17.

Værsgo

smag på Nordsjælland
Alt det du får, når du handler lokalt:
SNOREMARK MJØD
Oplev et professionelt mjødbryggeri, der laver Nordens gyldne
dessertvin med duft og smag
som en varm dansk sommerdag.

RYTTERGAARDEN
Årstiden dikterer udvalget i butikken, så alt hvad du kan købe,
er høstet i sæson. Hent også dine
friske æg, honning og most.

SLAGTER SCHMELLING
Hos den lokale slagter kan du
købe krydrede pølser fra gammeldags rygeovn og kødudskæringer fra kalv, okse, lam og svin.

ENGMOSEGAARD
I gårdbutikken finder du oksekød,
svinekød fra dyr på friland og
grøntsager i sæson - alt sammen af
egen økologiske produktion.

HORNBEER ØL
Øl med personlighed. Prøv røgøl,
frugtøl og cider fra det familiejede
gårdbryggeri. Bryggeriet har fået
mange priser for sine øl.

Gundsølillevej 52, Tågerup
4000 Roskilde
snoremark.dk

Kirkerupvej 30,
4000 Roskilde
ryttergaardenkartofler.dk

Vesterbrogade 7,
3250 Gilleleje
madmedmere-gilleleje.dk

Sverkilstrup Byvej 8,
3390 Hundested
Facebook: engmosegaardlandbrug

Hornsherredvej 463,
4070 Kirke Hyllinge
hornbeer.dk
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GRIBSKOV STREET FOOD
Lokalt produceret - lokalt spist,
selv om det er ”Street Food” (juni,
juli og august).
Hovedgaden 41,
3220 Tisvildeleje
Facebook: Gribskov-Street-food
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AGERSKOV ANGUS
Velsmagende Aberdeen-Angus
oksekød og lammekød fra
Marskfår, der græsser under
åbne himmelstrøg i grønne Lille
Lyngby Mose.
Ingen fysisk butik.
Find produkter på:
agerskov-angus.dk

72
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DEN NY SPRITFABRIK
Snapse på vildtvoksende planter
og vin på danske druer. Alt fremstilles lokalt i vingårdens store
vineri og destilleri.

FREDERIKSBORG VIN
Rødvin, rosé og ’Vinbondens
Drueleksir’ direkte fra en sydvendt
skråning i Harløse. Bestil de gode
sager og book en prøvesmagning.

GARBOLUND NATURVIN
Garbolund er frontløber inden for
naturvin; Ingen tilsætningsstoffer,
ingen manipulation – prøv passionisternes vilde vin.

Ingen fysisk butik.
Find produkter på:
spritfabrikken.dk

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

Kontakt og aftal besøg.
garbolund.dk
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HJORTKÆR HYLD
Hyldeplantage med 9 forskellige
sorter, 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
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JACOB ERNST FOOD
Giv din fest et lokalt twist med
nordsjællandske gourmet-retter fremstillet af veltilberedte
råvarer.
Bestil catering på:
jacobernstfood.dk
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Viden om hvor råvarerne kommer fra, og
hvem der står bag
Friske råvarer høstet i sæson og med
kort afstand fra jord til bord
Råvarer der vokser vildt, er økologiske
eller minimalt sprøjtet
Indblik i hvordan dyrene har haft det, dér
hvor du handler kød
Mindre spild af affald og plastemballage
Glæden ved at støtte gårdmænd og
lokale producenter

HØJBAKKEGAARD ØKO
Økologisk landbrug hvor du kan
se, at dyrene har det godt. Her
kan du købe gris, lam, gode spegepølser og Derby hestefoder.
Bogbinderivej 11,
3390 Hundested
Facebook: Højbakkegaard-Økologisk-landbrug
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TORUP MARKED 2019
Friske råvarer og lokale lækkerier. Se markedsdage og åbningstider på Facebook: TorupMarked.
Dyssekilde Station,
Stationsvej 1, Torup,
3390 Hundested

STENSBØLGÅRD
Økologisk gårdbutik med salg af
friske grøntsager fra marken, æg
fra mobilt hønsehus og oksekød
fra egen avl.

BRANDBJERG GÅRDMEJERI
Super frisk mælk og fløde fra
fritgående køer, der græsser hele
året rundt. Kun 9 timer fra ko til
butik.

KVANN KOMPAGNIET
Kvann Kompagniet udvikler nye
delikatesser med Kvan både fra
egen kvanmark og med vilde
urter fra Sydgrønland.

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

Smedevej 18, Kyndeløse,
4070 Kirke Hyllinge
stensbolgaard.dk

Skuldelevvej 50,
4050 Skibby
brandbjerggaard.dk

Ingen fysisk butik.
Find produkter på:
kvannkompagniet.dk

Ingen fysisk butik.
Find produkter på:
smagpaanordsjaelland.dk

ØLLINGEGAARD MEJERI/
NATURMÆLK
Kvalitet og gode råvarer er nøgleord for mejeriet, der i dag kan kalde
sig en af Danmarks mest innovative
økologiske virksomheder.
Find produkterne i
supermarkeder.
oellingegaard.dk

SCHUMACHERS BRÆNDEVIN
Schumachers brændevine er en
kærlighedserklæring til den moderne brændevin –nytænkning i
den gode smags tjeneste.
Ingen fysisk butik.
Find produkter på:
schumachers.dk

GURRE SKOVHAVE
Æg fra skovhøns og havemost
af lokale æbler. I den økologiske mad-have produceres også
kendte, glemte og ’ukendte’ bær
og frugter.
Ingen fysisk butik.
Se nærmere på:
gurreskovhave.dk

WOODHILL GIN
Ny dansk gin, hvor det traditionelle og jordbundne møder det
eksotiske i et unikt og harmonisk
samspil.

SIMONSEN COFFEETRUCK
Det dufter og smager af økologiske delikatesser, som du enten
kan prøve her eller smage i vores
coffeetruck.

Ingen fysisk butik.
Find produkter på:
woodhillgin.com

Amalievej 12,
3550 Slangerup
simonsencoffeetruck.dk

KELLERIS VINGAARD
Modtager gerne besøg med
rundvisning i vinmark og -kælder
samt smagning af gårdens vine.

Muligheden for at skabe liv og flere
arbejdspladser i lokalområdet.

Kontakt og aftal besøg.
kellerisvingaard.dk
Smagpaanordsjælland.dk
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