Tema: Primörer från Österlen

13-16 maj – företag på röd platta har temaaktiviteter!
1. ALLÉ PÅ ÖSTERLEN

0414-714 44
alle.se

Den 14 & 15 maj är det sparrisen som är i fokus med en femrättersmeny som serveras med drycker från bland annat Bedstekilde. Boka bord på alle@alle.se. För mer info se vår hemsida.
Öppettider: restaurangen fre-lör 17-20, Matcaféet tor-sön 12-16.

2. APPELTORPS LAMM & VILT

Gårdsslakteri med inriktning på lokalt lamm och viltkött.
Gårdsbutik med färskt kött, chark, lammskinn och andra
lokala delikatesser.
Öppet: tors-fre 14-18, lör 11-14.

0708-83 63 85
appeltorp.se

13. GUNNARSHÖGS GÅRD

Kallpressad rapsolja från Österlen.
Gårdsbutiken öppen: mån-fre 8-17, helger 9-16.

14. H&G:S KÖK PÅ TOMELILLA
GOLFKLUBB

0414-48 00 40
bondensskafferi.se

15. HOTEL SVEA

4. BUHRES PÅ KIVIK

0414-702 12
buhres.se

16. HOVMÖLLER BIGÅRDAR–PRIMÖRER
FRÅN KUPAN

Vi välkomnar er ner till hamnen för god mat och dryck. Rökeriet
är igång och ni finner ett härligt urval av våra egna sillar. Öppet:
Butiken alla dagar 10-16. Restaurangen mån-lör från 11, sön 1116. Sillaluckan alla dagar 11-16. Lör 15/5 – BUBBELPROVNING

5. BÖKÅKRA GÅRDSBUTIK

I gårdsbutiken säljer vi kött, charkuterier och skinn från
gårdens egna lamm, nöt och gris. Hönsen levererar äggen.
Öppet: 11-18. Välkomna!

6. DRAKAMÖLLAN GÅRDSHOTELL

7. FARMORS LYCKA

Vid havet med ändlös horisont ligger anrika Svea.
Restaurang Piraten serverar kulinariska matupplevelser efter
säsong.
Öppet: frukost 7.30-10, middag 17-20.30.

Smaka på årets första primör honung. Prova dina kunskaper i
en tipspromenad. PROVSMAKNING AV SÄSONGENS HONUNG Öppet: tor-sön 10-16.
0709-390 346
Facebook - Bökåkra
Lamm, Nöt och Gris
Bökåkra
Frakt&
Gårdsbutik

M ed

Unik skånegård med brett register. Matupplevelser för boende
gäster med undantag för Matrundan och söndagsmiddagar.
Kokböcker. Opera. Naturupplevelser. Under Kristi Himmelsfärdshelgen serverar vi vår Matrundetallrik. Öppet: tor-sön 12-14.

0417-134 69
hgs-kok.se

Vi är en restaurang belägen på en golfklubb men alla är välkomna till lunch. Fre 11-14, lör-sön 11-15. Vällagad mat med
mycket smak. Övriga vardagar 11-14.

3. BONDENS SKAFFERI PÅ SVABESHOLM

Lokala produkter av högsta kvalitét från skånska producenter.
Allt från grönsaker, drycker, kryddor, ost och manuell kött och
chark disk. Denna helg är det våra primörer vi hyllar.
Öppet: tors-sön 11-17.

0414-320 03
gunnarshog.se

Sparris från Österlensparris till försäljning i butiken.
Vårinspirerard mat i restaurangen.
Öppet: tor 10-17, fre 10-17.30, lör 10-15, sön 11-17.

0707-27 76 89
facebook.com/
hovmollerbigardar

0414-285 24
ingelstakalkon.se
HANDSTYCKAT

FRÅN

ÖSTERLEN

hjärtat i Österlen

044-35 10 16
drakamollan.com

Frukost kl 8-10, dagens extra 3 sorters primörägg. Förbokas -150 kr.
Provsmakning kl.14-17, 3 sorters smörrebröd. 75 kr.
Middag, fre-lör kl.18-20 Äggakaga med våra primörägg och gårdens fläsk. Förbokas.

17. INGELSTA KALKON

0414-41 17 20
hotelsvea.se

0414-740 39
farmorslycka.se

18. KIVIKS CAFÉ & BAGERI

Stenugnsbakat surdegsbröd samt bullar och baguetter.
Café med pajer, soppor och sallad. Egen tillverkning av
spettkakor. Öppet: fre 7.30-16.30, lör-sön 8-16.

0414-700 15
kivikscafe.se

0414-700 75
Vid utsikt över Hanöbukten och tonvikt på skånsk mat av lokala kivikshotell.se
råvaror utifrån säsong. Weekendarrangemang, konferens och
spa.
Öppet: lördagslunch förbokas. Restaurang ons-lör 17-20.

19. KIVIKS HOTELL KONFERENS OCH SPA

8. GE-MA-LIVS

0411-55 00 72
gemalivs.kopingebro.torget.se

20. KIVIKS MUSTERI

0414-719 00
kiviksmusteri.se

9. GLASSMAKERIET

0704-98 34 98
glassmakeriet.se

21. KRONOVALLS VINSLOTT

0705-91 89 22
kronovall.se

Butik med egentillverkade charkuterier. Eget rökeri.
Delikatesser, samt kött och fläsk från lokala uppfödare.
Öppet: mån-lör 8-20, sön 9-20,

Dagligen tillverkad glass av högsta kvalitet. På vintern även
varma soppor, färskt bröd och sallad.
Skapat på bästa råvaror.
Öppet: tor-lör 11-17, sön 11-16.

10. GRAFMANS GODA

0706-97 62 07
grafmansgoda.se
Vi grillar korv torsdag kl 12-15. Prova någon av våra korvar
med tillbehör och lokala drycker! Sittplatser finns i trädgården
och på logen. Gårdsbutiken är öppen torsdag - lördag 10-15.
(söndag stängt).

11. GREVLUNDA MATHANTVERK

Lär dig surdegsbak, kaffebröd som en proffs, croissanter
som en fransman och mycket mer.
Endast bokade kurser under maj.

12. GRÖNA BUTIKEN PÅ ORELUND –
VÅRFEST PÅ ORELUND!

Butiken är fylld med vårens primörer och du hittar även fina
erbjudanden hos oss. Tävla och vinn fina priser från Gröna
Butiken! Öppettider: mån-fre 10-17, lör-sön 10-16.

0708-41 42 13
grevlundamathantverk.se

0414-243 00
orelund.com

Rabarbertider! Rabarberpaj i vårt café och goda rabarbertillbehör i restaurangen. Musteributiken säljer rabarbervin,
rabarberlemonad och fruktvatten med rabarber. Äpplets Hus
med Äppelträdgårdar. Öppet 10-17 alla dagar.
Hotell och restaurang för weekendgäster, bröllop, fest och
event. Spannstallet serverar sina populära vedugnsbakade
pizzor.
Öppet: lör-sön 11-18

Kronovalls vinslott

22. KÖPINGSBERGS VINGÅRD

0701-46 71 17
kopingsberg.se

23. LINAS OCH BINAS

0708-12 62 72
linasochbinas.se

Vingård med havsutsikt och 8 000 vinstockar på vindskyddad
södersluttning. Provning av mousserande viner med vinbonden själv.
Endast bokade grupper.
Hos linas och binas kan du smaka på olika sorters honung,
strosa i trädgården och vid vackert väder se bina flyga från
blomma till blomma. Öppet: 9-17. Övriga dagar i veckan öppet
9-17 med självbetjäning och Swish.

24. OLOF VIKTORS, GLEMMINGEBRO
Tillverkar produkter av naturliga råvaror utan tillsatser.
Prisbelönt bageri, café och gårdsbutik.
Öppet: alla dagar 8-17.

linas och binas

0411-52 20 20
olofviktors.se
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25. PETERSBORGS GÅRD

Ramslök i alla former, vinägrett,pesto,salt och färsk.
Öppet: fre - sön 11-16.

26. RÖRUMSRO FRUKT & MUST

Prisbelönt ekologisk äppelmust som tillverkas med omsorg
och handkraft i eget musteri. Gårsbutik med must, honung
och annat gott.
Öppet: tor-lör 11-16.

27. SANNAS ITALIEN

Utvalda olivoljor och andra italienska delikatesser som oliver,
inlagda kronärtskockor, persikomarmelad och kapris mm.
Olivoljeprovning för de som önskar. Öppet: tors-sön 11-17.

28. SKEPPARS VINGÅRD

Vingård känd för sin årliga Vinfestival (2021 - 30-31 juli)
och prisbelönta viner, både vita, röda och mousserande.
Privata vinprovningar bokas: skepparpsvingard.se

37. VILHELMSDALS GÅRDSMEJERI

0414-48 17 00
vilhelmsdal.se

0705-77 22 02
rörumsro.se

38. VITABY KYRKBY MEJERI

0733-87 50 23
vitabykyrkmejeri.se

0706-55 45 69
sannasitalien.se

39. ÅSGÅRD-HOLKESTORP

0762-33 26 20
asgard-holkestorp.com

0414-521 52
petersborg.se

0705-77 19 10
skepparpsvingard.se

29. SKILLINGE TEATER CAFÉ & RESTAURANG 0790-73 00 24

Ett pulserande kulturhus med teater, konserter, café & restaurang, skillingeteater.se
ekologiska viner & lokalproducerad mat, 200 meter från hamnen.
Öppnar 18 juni.

30. SKRÄDDARÖD HELHÄLSA

Här finner du bl a B&B i en genuin skånemiljö på Österlen,
Gårdsbutik samt evenemang och möjlighet till konferens och
retreat.

0728-88 42 88
skraddarod.se

31. STOCKEBODA GÅRD

0414-241 02
stockeboda.se

32. STUBBARÖDS LAMM

0707-25 66 73
stubbarodslamm.se

För kreativa möten för mindre och större sällskap. Bryggeri,
restaurang och konferenser. Boende och aktikviteter.
Bara öppet för boende i maj.

Gårdsbutik med lammprodukter av högsta kvalitet, så
som kött, skinn och garn. Kyckling från Ebbatorps fågel.
Fantastisk honung från bin på gården. Öppet: fre-sön 11-17.

33. SVABESHOLMS KUNGSGÅRD

Utöver vår vanliga meny serverar vi en Sockersaltad lax med
65gradigt ägg, sparris- och ramslöksemulsion på solrosbröd.
Öppet: Café & Lantkök 11-17, köket stänger klockan 16.

0706-38 42 04
svabesholm.se

		
34. TASTECELEBRATION RESIDENCE

0708-15 39 55
Gårdshotell med grönt i kubik på vår restaurang & café. tastecelebrationresidence.se
Gårdsbutik med spännande gott från världen & nära.
The Big Green Egg återförsäljare. Retroglas och blommor.
Lunch/fika tors-sön 12-16, kvällsmeny tors-lör, förboka.

35. TRYDE 1303 B&B CAFÉ

Prova våra Österlentapas, denna helg med fokus på vårens
primörer. Öppet: tors 11-20, fre 11-20, lör-sön 11-17. Vi har
öppet hela helgen och serverar Österlentapas, vedugnsbakad
pizza & indiskt.

36. VAN UFFORD CHOKLAD

God choklad och ett gott hantverk, gjort för hand av ekologiskt odlad kakao med ekologiska bär, nötter eller kryddor.
Öppet: tors-lör 10-16, sön 10-14.

0733-75 13 03
tryde1303.com

0411-101 66
vanufford.se

Gårdsmejeri och butik med tillverkning av ost, smör och
youghurt. Samtliga av den finaste ekologiska KRAV-mjölk.
Allt arbete görs för hand.
Öppet: fre 10-18, lör 10-14.

Lilla mejeriet med de stora smakerna. Mjölk grädde, filbunke,
crème fraiche och smör. Allt från korna på våra backar.
Öppet: tor-sön 10-18.

Vi fyller gårdsbutiken med säsongens primörer.
Färskt Lammkött och nymalt Dinkel. Vi serverar Lammkebab
och grillad lammkorv.
Öppet: mån-ons 17-19, tors-sön 11-18.

40. ÄPPELRIKET

0414-706 00
appelriket.se

41. ÖSTANGÅRD

0414-300 14
ostangard.nu

Äppelriket Österlen marknadsför, lagrar, sorterar och packar
frukt för sina medlemmar. (Medan andra odlare packar i eget
packeri).
Ej öppet för besök.

Boende i fridfull miljö. Restaurang Ager med Henrik Norén
i köket. Köket öppet fredag- och lördagkvällar fram tilll midsommar. Keramik av Louise Ebbmar.

42. ÖSTERLEN KOKKONST

0727-32 08 33
Trädgårdskafé med hemlagad mat som smörrebröd, pajer och osterlenkokkonst.se
andra läckra smårätter. Smarriga bakverk. Generöst med sittplatser i vår mysiga trädgård och växthus. Handla lokala
delikatesser i gårdsbutiken. Öppet kl 11-16.

43. ÖSTERLEN SPARRIS

Sparrisgård med odling och butik. Vi säljer vår sparris, grön,
vit och den ljust gröna Primaverde och sparrisplantor.
Självbetjäningsbutik 10-18.

0723-31 47 21
sparris.se

44. ÖSTERLENBRYGGARNA I BRÖSARP

0417-135 00
Vi har vår bryggeributik öppen där det finns öl och svagdricka osterlenbryggarna.se
från vårt eget bryggeri. Även annan dryck finns för försäljning,
från våra samarbetspartners, i form av tonic, kombucha, läsk, mm.
Öppet: fre 12-16, lör-sön stängt.

45. ÖSTERLENCHOKLAD

0417-201 25
osterlenchoklad.se

46. ÖSTERLENKRYDDOR

0411-55 06 06
osterlenkryddor.se

Chokladfabrik och butik. Praliner från lokala råvaror.
En av få i Sverige som tillverkar choklad från kakaobönor.
Chokladcafé.
Öppet: tors 10-18, fre 11-18. lör 10-17, sön 10-15

Svenska kryddor från spadtaget till kryddhyllan.
Helhetsupplevelser och butik med örter och kringprodukter,
samt visningar.
Öppet: mån-fre 10-17, lör-sön 10-15.

0414-738 38
Hängmörat nöt, fläsk och lamm. Vilt under säsong. Råvaror och osterlenskottovilt.se
produkter från lokala producenter säljs över disk i gammaldags
butik.
Öppet: tis-fre 10-18, lör 10-14.

47. ÖSTERLENS KÖTT & VILT

För mer info: matrundan.se
Tack till våra sponorer:

