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Grönt i fokus på Millesgården Lanthandel 

Millesgården Lanthandel öppnade 2010 i huset som en gång var bostad åt trädgårdsmästaren på 
Millesgården. Huset finns på en egen vacker terrass med separat entré från Herserudsvägen 28. 
Millesgården Lanthandel är fristående från museet och drivs av erfarna kockar med hög 
ambitionsnivå. Sedan starten har de lagat mat från grunden av äkta råvaror med hög kvalitet. 
Verksamheten har bestått av kafé, catering, festvåning och delikatessbutik. Nu utvecklas konceptet 
ytterligare och flera förändringar genomförs. Ägarna säger:  

”Vi har själva börjat leva hälsosammare nu och upplevt vilka positiva effekter det får. Det vill vi 
förmedla till våra gäster. Samtidigt är vi trötta på myglet som vissa aktörer i livsmedelsindustrin ägnar 
sig åt och vi vill gynna de som framställer råvaror på ett klimatsmart och hantverksmässigt sätt.” 

Köttbutiken är stängd 

Som ett led i utvecklingen har man valt att stänga butiksdelen. Platsen där butiken fanns byggs nu om 
till en matbar med sittplatser. 

Medelhavsinspirerat 

Carl Milles hade en vision om att skapa en magisk plats inspirerad av Italien och de vackra trakterna 
kring Medelhavet. Millesgården Lanthandel hyllar hans dröm och riktar nu blickarna åt samma håll.  

Grönare mat 

Maten blir grönare och hälsosammare. Tonvikten kommer att ligga på grönsaker och fisk samt någon 
enstaka kötträtt. Influenserna är hämtade från Medelhavet, men många råvaror är svenska. Oftast 
klimatsmart odlade från mindre producenter. Hantverket fortsätter som tidigare med matlagning från 
grunden av hög kvalitet. 

Bättre miljö 

Det har alltid varit full fart i det lilla huset och många gånger har platserna inte räckt till alla gäster. 
Men nu har lokalen byggts ut med ett gediget glasrum och antalet sittplatser har fördubblats. 
Restaurangen kommer även att vara öppen under utvalda kvällar och bl.a. erbjuda 
naturvinsprovningar, ölprovningar, plantbaserad mat och matlagningsaktiviteter för företag och 
privatpersoner. 
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