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Gården som i sin tid var en husmannsplass og het Elvebakken ble kjøpt i 2007 av
Anne Hansen og Roy Eilertsen. Den har siden vært under stadig utvikling. Vi har nå
rundt 150 vinterfora vikingsau eller rettere Gammel Norsk Sau, noen høner og tre
hester. Vi har også5-6 «sommerkalver» av rasen STN. Det har de senere årene blidt
etablert flere bygninger på gården som i dag består av våningshus, utescene, grillhus,
lysthus, badstue, fuglehus, boder og MatLystHuset.
Byggningen som nå har fått navnetMatLystHuset var tidligere en del av Svolvær
barne – og ungdomsskole. Den ble så revet i 2011, og flyttet til Sandsletta og Livland
gård. Her ble bygningen reetablert og rommer nå meieri, produksjonskjøkken ,
restaurant og gårdsbutikk. Det meste av arbeidet er utført av eierne, noe som
medførte en lang byggeprosess på hele 7 år.
Gården drives i dag av familieforetaket Livland AS som også leverer overnatting og
opplevelser av ulik art.
Menyen innholder ulike retter som alle har fått navn fra naturen rundt oss. Det
gjennspeiles seg også i råvarene som i stor grad kommer fra regionen Lofoten og
Vesterålen. Mye av den kommer fra egen gården og foredlet her.
Vi håper dere finner noe i menyen som kan friste , spør oss gjerne om det er noe dere
lurer på.

Matmora
Retten blir servert på planke som
består av:
❖ SALT FÅREKJØTT
❖ KJØTTRULL vikinglam
❖ ELGSTEK/ROASTBIF
❖ OST lokal
❖ SPEKEMAT
❖ FRITERTE TØRRFISKBOLLER
❖ SKALLDYR
❖ SAUSER
❖ DRESSINGER
❖ BRØD
❖ KJEKS
❖ SALATER
Helt eller delvis produsert av oss på LivLand gård

NOK 350,- PP minimum 2 personer
Allergener:
Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt),
Skalldyr, Egg, Fisk, Peanøtter, Soya, Melk (herunder
laktose), Selleri, Sennep, Sesamfrø

788 MOH
Matmora er et av de mest naturskjønne
fjellområdene i Lofoten. Den lange, smale og
svingete åsen gir noen av Lofotens mest
ikoniske utsiktspunkter. Du har en sti som
forblir tydelig og lett å følge. En kan velge å gå
opp til toppen og ned samme vei, eller gå en
rundtur. Siste alternativ er absolutt å
anbefale. Turen tar ca 4-5 timer om man går
i normalt tempo.

NB!
Innholdet i denne retten vil variere etter
sesong og tilgang på råvarer

blålyngen
Retten blir servert på planke som består av:
❖ SALT FÅREKJØTT
❖
❖
❖
❖

KJØTTRULL vikinglam
ELGSTEK/ROASTBIF
OST lokal
SPEKEMAT

❖ BLÅBÆRBRESERT VIKINGLAM
❖ SAUSER
❖
❖
❖
❖

492 moh
Blålyngen står litt lutrygget for seg selv
med Sundlandsfjord på den ene siden og
Vatenfjord på den andre. På toppen av tinden
er det en fantastisk utsikt til alle fjellmassiver i
regionen. Kroktind, Jomfrutindan og
Rundfjellet i øst og horisonten i vest.

DRESSINGER
BRØD
KJEKS
SALATER
Helt eller delvis produsert på LivLand gård

NOK 320,- PP minimum 2 personer

NB!

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt),
Skalldyr, Egg, Fisk, Peanøtter, Soya, Melk (herunder
laktose), Selleri, Sennep, Sesamfrø

Innholdet i denne retten vil variere etter
sesong og tilgang på råvarer

TORSKMANNEN
Retten blir servert på planke som
består av:
❖ GRAVET VARMRØKT ØRRET
❖ RØKT LAKS
❖ GRAVA RØKT HVALKJØTT
❖ FRITERTE TØRRFISK BOLLER
❖ SKALLDYR
❖ SAUSER
❖ DRESSINGER
❖ EGGERØRE
❖ BRØD
❖ KJEKS
❖ SALATER
Helt eller delvis produsert på Livland gård

NOK 320,- PP minimum 2 personer

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt),
Skalldyr, Egg, Fisk, Peanøtter, Soya, Melk (herunder
laktose), Selleri, Sennep Sesamfrø,

755 MOH
Torskmannen ligger midt mellom Vatnfjorden
og Austnesfjorden. Herfra har du en fabelaktig
utsikt til fjellene i Higravmassivet, med
Geitgaljen og Rulten som skiller seg ut med sin
kraftfulle skjønnhet. Mot vest ser man ut
Mørkdalen.
På vinteren er skikjøring på Torskmannen
populært med upåklagelige forhold. Her er det
masse plass.

NB!
Innholdet i denne retten vil variere etter
sesong og tilgang på råvarer

BREIBLADET
Retten blir servert på fjøl eller
som tallerkenrett og består av:
❖ ULIKE TYPER
LOKALPRODUSERT OST
❖ MARMELADER
❖ BRØD
❖ KJEKS
Helt eller delvis produsert på Livland gård

NOK 200,-

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt), Melk
(herunder laktose)

500 MOH
Breiblandet er området mellom Breitind og
Storvasstind. Et krevende område å gå i, men
når en er kommet opp på egga er det en
fantastisk utsikt i alle rettinger. Området har en
røff og særegen natur, en arena for fantastiske
bilder

BRURYGGEN
Retten blir servert som
tallerkenrett og består av:
❖ VILTGRYTE
❖ GROV POTETSTAPPE
❖ SALAT
❖ HJEMEBAKT BRØD
❖ SMØR
NOK 290,Helt eller delvis produsert på Livland gård

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete), Melk (herunder laktose),
Selleri, Sennep

350 MOH
Bruryggen er området vest for
Storvasstind, et egnet turområde for korte
dagsturer både sommer og vinter. Det går
skogsvei inn i området noe som gjør
Bruryggen attraktivt også for de som ikke er så
erfarne fjellvandrere. Fin utsikt mot
Blålyngen, Sandsletta og Vatenfjorden. Det
er et særdeles rikt fugleliv i området

durmålstind
Retten blir servert som
tallerkenrett og består av:
❖ VIKINGPØLSA
❖ TACOPØLSA
❖ GROV POTETSTAPPE
❖ SAUERKRAUT (SURKÅL)
❖ SALAT
❖ SAUSER
❖ DRESSINGER
Helt eller delvis produsert på Livland gård

NOK 240,-

Allergener:
Soya, Melk (herunder laktose), Selleri, Sennep

586 MOH
Durmålstind er hovedbeiteområdet for
våre vikingsau store deler av sommeren. Her
går de i variert terreng, og beiter av variert
vegetasjon, noe som gir et viltpreg på kjøttet.
Fra toppen er det fantastisk utsikt med
Hesthausdalen og Fjordmannen i nord,
Rangeldalen og Matmora i vest Omdalen og
Torskmannen i øst og Vatenfjorden og
Blålyngen i sør

litind
660 MOH

Retten blir servert på fjøl eller
som tallerkenrett og består av:
❖ FENALÅR VIKINGLAM
❖ SPEKESKINKE
❖ SPEKEPØLSE
❖ OST lokal
❖ SALAT
❖ SAUSER
❖ DRESSINGER
❖ HJEMMEBAKT BRØD
Helt eller delvis produsert på LivLand

NOK 220,-

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt), Egg,
Melk (herunder laktose) Peanøtter, sennep, selleri

Litind er i likhet med Durmålstid hyppig
besøkt av våre Vikingsau. Men for øvrig er
dette et svært bratt og lite tilgjengelig område
som er lite benyttet som turområde. De fleste
som går i området er enten på jakt eller
sanking av sau

mørkdal
Retten blir servert som
tallerkenrett og består av:
❖ GRAVET VARMRØKT ØRRET
❖ POTET- OG EGGSALAT
❖ SYLTET LØK
❖ HJEMMEBAKT BRØD
❖ SMØR
Helt eller delvis produsert på LivLand gård

NOK 220,-

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete), egg, Melk (herunder
laktose), Selleri, Sennep

74 MOH
Mørkdal er lett tilgjengelig både sommer
og vinter. Dalen ligger nordøst for Livland gård
og har to fiskevann med ørret og røye. Spesielt
på vinteren er dette et populært
utfartssted.

omndal
300 MOH

Retten blir servert som
tallerkenrett og består av:
❖ VIKINGLAM LANGTIDSKOKT I
GRYTE
❖ GROV POTETSTAPPE
❖ SALAT
❖ HJEMMEBAKT
❖ SMØR
Helt eller delvis produsert på LivLand gård

NOK 290,-

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete) (Bare i brødet), Melk
(herunder laktose), Selleri, Sennep

OMNDAL ligger nord for Livland gård, et område
som er forgudet av våre Vikingsau. Dalen har et
lite vann med omkringliggende variert
vegetasjon og terreng. Det er litt krevende
terreng på oppstigningen til dalen, men når en
først er kommet opp er det fin utsikt til
Blålyngen og Vatenfjord. Mest besøkt av jegere
og sauesankere.

vatnfjord
0 MOH

Retten blir servert som
tallerkenrett og består av:
❖ KREMET FISKESUPPE
❖ HJEMMEBAKT BRØD
❖ SMØR
Helt eller delvis produsert på Livland gård

NOK 180,-

Allergener:
Glutenholdig korn (hvete), Skalldy, Egg, Fisk, Melk
(herunder laktose), Selleri, Sennep

Vatnfjorden går parallelt med
Sunnlandsfjorden og har innløp gjennom et
omtrent 730 meter langt sund,
Vatnfjordstraumen, fra vest. Fra sundet
strekker fjorden seg i underkant av 4 kilometer
sørover til bunnen av Blålyngpollen. Dette er et
egnet område for kajakpadling og fiske etter
sjøørret.

SUKKERBRETTEt
Retten blir servert som
tallerkenrett og består av:
❖ BAKT EPLE
❖ LOFOT-IS
❖ KREM MED KARAMELL
Helt eller delvis produsert på LivLand gård

NOK 90,-

Allergener:
Melk (herunder laktose), egg

396 MOH
Sukkerbrettet ligger på sørøstsiden av Torskmannen og er et kjent sted
for skikjørere og sauesankere.

DRIKKEVARER

❖ ØL 0.5
❖ HVITVIN
❖ RØDVIN
❖ DRINKER
❖ AQUAVITE
❖ WISKY
❖ COGNAC
❖ LIKØRER
❖ LETTØL
❖ MINRALVANN
❖ MJØDURT
❖ KAFFE/TE
❖ KAFFE LATTE

90,90,-/350,90,-/350,100,90,90,90,80,50,40,50,35,40,-

Mange av de produktene som finnes i menyen er også å få kjøpt i vår gårdsbutikk
Staben på Livland gård takker for deres besøk, og ønsker dere velkommen tilbake
ved en senere anledning
Vi setter stor pris på om dere går inn å gir oss tilbakemelding på
Trippadvisor
Facebook
Google Map
Med de vennligste hilsninger fra
Anne og Roy

