ORBADENS
HISTORIA
För snart hundra år sedan upptäckte en dalmas vid
namn Borgfeldt Orbaden tack vare sin kamratskap
med teaterbröderna Henrik Olsson, skådespelaren
Elis Ellis och Axel Janse som alla var från trakten.
Borgfeldt som redan drev krog i Stockholm byggde
då den första delen av restaurangen och döpte
den till Fagersand.
Platsen kom att bli ett vattenhål för storstadens
kulturelit. Festerna avlöste varandra. Det fanns
de som tyckte att Orbaden blivit en alltför frisläppt plats. Särskilt kyrkan manade till motstånd
under 1940-talet och menade att Orbaden blivit
ett “syndens näste”. Särskilt baden upprörde.
Det användes tvådelade baddräkter vilket var
förbjudet enligt lag, dessutom förekom nakenbad.

Det gick så långt att länsman blev tvungen att
undersöka saken. Han valde dock att se genom
fingrarna och lät festligheterna fortsätta. Han gick
till och med så långt att han gjorde ett undantag
och tillät både hel- och halvnakna bad i Orbaden,
ett undantag som bara gällde på en annan plats i
landet. Orbaden blev en av de stora svenska turistmagneterna. Många är nu de gäster som under
detta sekel har inmundigat sina drinkar med Ljusnan
och de blånande bergen som fond.
Vår drinklista innehåller förutom ett stycke historia
några av våra ambassadörers helt nykomponerade
drinkar. Många med lokala råvaror. Hoppas att du
kommer att finna din egen favorit.
Välkommen!

HELENE ÅKERSTRÖM HARTMAN

VERY VICTORIA ◆ 135:- BÄGARE ◆ 650:-

Havana Club 3 años, Victoria Prosecco, hallon, lime & mynta

DRINKMENY
BJÖRNKLO 140:- BJÖRNTASS 145:◆

◆

Tevsjö Black Chai vodka, Loos blåbärssylt, Tevsjö Premium Punsch,
citronjuice & honung - tillsätt ananas och gör den till en snäll Björntass!

SYNDENS NÄSTE ◆ 125:-

Bombay Sapphire Gin, persikolikör, persikopuré & citron

SUNDOWNER ◆ 125:-

Orbaden Gin, Loos talldricka & tonic

SKOGENS GULD ◆ 130:-

BORGFELDTS ◆ 140:-

Mackmyra Mack, portvinsfloat, citron & sockerlag

MON TENDRE AMI ◆ 140:-

Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé

SWEDISH COFFEE ◆ 130:-

Mackmyra Mack, Guldrutans kaffe, grädde & farinsocker

SKOGSMARTINI ◆ 135:-

Orbaden Gin, Tevsjö granskottssirapssnaps & granskottsolja

OLD FASHIONED ◆ 140:-

Bulleit Rye, sockerbit & Angostura bitter

MARGARITA ◆ 130:-

Chateau de Beaulon Cognac, Loos hjortronsylt,
citron & äggvita

Viviana Tequila, Cointreau & lime

HIGH ON LIFE ◆ 80:-

FRENCH 75 ◆ 140:-

Passionsfruktsjuice, lime, mynta, socker & sodavatten

LJUSNANS DALGÅNG ◆ 125:ALKOHOLFRI ◆ 75:-

Havana Club 3 años, citron, passionfruktsjuice & Grenadine

Champagne Taittinger Brut Réserve, Bombay Sapphire Gin,
citron, sockerlag & äggvita

DAIQUIRI ◆ 125:-

Havana Club 3 años, lime & sockerlag

PETER STORMARE
BJÖRNKLO & BJÖRNTASS
Blåbär har alltid legat mig varmt om hjärtat. De botar
många åkommor och ger en söta kyssar när man
äter dem färska i skogen... man blir alldeles blå om
läpparna. Färska granskott är ren poesi under några
få vårveckor här i Hälsingland. Hälsingecitroner kallar
jag dem. De helar och läker inre och yttre åkommor.
Honung är en märklig betingelse, doftar som barndom och smakar som kärlek, alltings början på
något underligt vis. Stärker och botar själ och kropp.
Om jag nu blandar dessa ingredienser och tillsätter
min absoluta favorit, ananas (som tyvärr inte gror i
Hälsingeskogarna) och Tevsjös tevodka så händer
något mycket spännande. Jag dricker en mun,
blundar, lutar mig tillbaka... och jag kan känna en

BJÖRNTASS vidröra mitt ansikte. Känna doften av
något otämjt. Om jag nu eliminerar den icke groende
hälsinge-ananasen och utför samma procedur så
slår jag upp mina ögon och inser att en BJÖRNKLO
vidrört mitt ansikte, utan att riva upp ett sår... bara
ett minne av något som jag kanske kommer att
jaga för resten av mitt liv. Spännande.
Prova själva. Det är en mycket speciell Orbadenföreteelse detta. Hemma blir ej detsamma. Förresten
så kan man avnjuta samma sensationella upplevelse utan Aquavit, men det bör inmundigas här i
Orbaden... björnen går ogärna hem och hälsar på.
Den känner sig hemma här i Orbaden. Det hoppas
vi att du också gör. Tack för ordet.

Blåbär har alltid legat
mig varmt om hjärtat
PETER STORMARE

BJÖRNKLO ◆ 140:- BJÖRNTASS ◆ 145:-

Tevsjö Black Chai vodka, Loos blåbärssylt, Tevsjö Premium Punsch,
citronjuice & honung - tillsätt ananas och gör den till en snäll Björntass!

SYNDENS NÄSTE ◆ 125:-

Bombay Sapphire Gin, persikolikör, persikopuré & citron

En touch av Afrika
med en tallskogstwist

HELENE
ÅKERSTRÖM HARTMAN
SUNDOWNER
En Sundowner är i Kenya ett vedertaget begrepp.
Jag har tagit med traditionen till Orbaden och
njuter lika fullt av solnedgången över Åsberget
som den över savannen. Efter en dag på savannen
rekommenderas en Gin & tonic som innehåller

kinin, vilket motverkar Malaria. Här dricker vi den
gärna med lokalproducerad Orbaden Gin med
enbär från Hosarbo och talldricka.
En touch av Afrika med en tallskogstwist.

HELENE ÅKERSTRÖM HARTMAN

SUNDOWNER ◆ 125:-

Orbaden Gin, Loos talldricka & tonic

SKOGENS GULD ◆ 130:-

Chateau de Beaulon Cognac, Loos hjortronsylt, citron & äggvita

CAROLINA KLÜFT
HIGH ON LIFE
Att få till det lilla extra i vardagen och stanna upp
och bara njuta kan ibland vara väldigt svårt. För mig
är den delen av mitt liv så oerhört viktig. Att krama
om barnen och maken, njuta av naturen, dansa
med vänner eller äta och dricka gott är alla exempel
på hur jag helst stannar upp och andas in livet.

Min drink står för det fruktiga, friska, rena och
härliga med livet. Livet som i sin egen vackra skrud
får mig att känna eufori, njutning och avkoppling.
En påminnelse om livets absoluta skönhet. Där livet
självt räcker för att känna rus. Rus bestående av
tacksamhet och lycka.

En påminnelse om
livets absoluta skönhet
CAROLINA KLÜFT

HIGH ON LIFE ◆ 80:-

Passionsfruktsjuice, lime, mynta, socker & sodavatten

LJUSNANS DALGÅNG ◆ 125:- ALKOHOLFRI ◆ 75:Havana Club 3 años, citron, passionfruktsjuice & Grenadine

Lyx är inte förbundet
med en plats,
utan med en känsla

VICTORIA SILVSTEDT
VERY VICTORIA
Lyx är inte förbundet med en plats, utan med en
känsla. Blandningen av hallon från Hälsingland,
kubansk rom och italiensk Prosecco gör denna

drink till en riktig kosmopolit – precis som jag.
Blicka ut över de blånande bergen, höj ditt rosabubblande glas och njut av en dos ”la dolce vita!”

VICTORIA SILVSTEDT

VERY VICTORIA ◆ 135:- BÄGARE ◆ 650:-

Havana Club 3 años, Victoria Prosecco, hallon, lime & mynta

BORGFELDTS ◆ 140:-

Mackmyra Mack, portvinsfloat, citron & sockerlag

CARITA JÄRVINEN
MON TENDRE AMI
Marie-Antoinette, den franska drottningen, planterade en variant av rönn i Versailles. Det gav mig
idén att dekorera den här ädla drycken, bestående
av CHAMPAGNE TAITTINGER med rönnbär,
men det ändrar inte den unika smaken på en
exceptionell CHAMPAGNE.
Jag döpte drinken till ”MON TENDRE AMI” till minne
av den vackraste kärlekshistorien någonsin, mellan

Marie-Antoinette och Axel v. Fersen. Dessa kärleksord användes i deras hemliga brevväxling.
I min drink finner du smaken av den franska
champagnen, lyxen i Marie-Antoinettes boudoir
och, i form av rönnbär, hennes kärlek till den
svenska greven Axel von Fersen.
Allt detta finner du på Orbaden och mer därtill.

Till minne av den vackraste
kärlekshistorien någonsin
CARITA JÄRVINEN

MON TENDRE AMI ◆ 140:-

Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé. Mot sensommaren serverar vi denna drink
med rönnbär som en hyllning till en av historiens vackra kärlekssagor.

SWEDISH COFFEE ◆ 130:-

Mackmyra Mack, Guldrutans kaffe, grädde & farinsocker

SKOGSMARTINI ◆ 135:-

Orbaden Gin, Tevsjö granskottssirapssnaps & granskottsolja

OLD FASHIONED ◆ 140:-

Bulleit Rye, sockerbit & Angostura bitter

MARGARITA ◆ 130:-

Viviana Tequila, Cointreau & lime

FRENCH 75 ◆ 140:-

Champagne Taittinger Brut Réserve, Bombay Sapphire Gin, citron, sockerlag & äggvita

DAIQUIRI ◆ 125:-

Havana Club 3 años, lime & sockerlag
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