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Kom ut och stötta det lokala - vi behöver dig!

1. HEM TILL GÅRDEN

4. TESSA & MIMMI CLOGS OF SWEDEN

Varmt välkomna till Hem till Gården! Den charmiga lifestyle
butiken i genuin gårdsmiljö. Butiken är nu sprängfylld med
vårens alla nyheter! Sköna och bekväma kläder i härliga naturmaterial så som linne, cashmere och bomull.

Nu är det vår i luften och toffelsäsongen börjar! Gör ett besök hos
oss i Clog Cabin under Vårrundan. Hos oss hittar du våra handmålade tofflor, vackra smycken, handmålade kvastar och skyltar,
kläder för stora & små och massa andra färgglada saker.

Trevliga heminrednings detaljer som skapar trivsel i ditt hem,
uterum eller trädgård. Mängder av presenttips och smarrigt goda
såser nu inför grill säsongen och mycket mycket mer.
Hoppas vi ses! Välkomna!
Adress: Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge		
0701-09 63 52, www.hemtillgarden.nu
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör-Sön 11-15
Lustkortserbjudande: 20% på en valfri vara

2. LILLA SJÖTORP
Välkomna till Lilla Sjötorp, den lilla pärlan på landet med stor
uteservering. Nu rusar vi rakt in i våren med lokalproducerade
blomster ifrån anstalten i Tygelsjö.
Självfallet står vi redo att servera er något gott på ert besök, har
ni provat våra svenska tapas? Finfika finns också. Likaså en liten
läcker avsmakningsmeny ifrån Klagshamns Vingård. Välkomna
att slå er ner på vår stora uteservering!
Adress: Gessievägen 74, 218 74 Tygelsjö
0793-48 42 26, www.lillasjotorp.se
ÖPPETTIDER: Tors 12-15, Fre-Lör 12-21, Sön 12-16
Lustkortserbjudande: 20% rabatt på alla Klintas mysiga
massageljus

3. ANTIKT & DESIGN
Under Vårrundan har vi 10 % på glas. Du kan också testa dina
antikvitetskunskaper i vårt quiz och vi bjuder på en kopp kaffe.
Den charmiga stallängan är fylld med gamla och nya föremål,
som kan ge dig härlig inspiration till ditt hem. Välkommen!

Adress: Tennisvägen 2a, 236 42 Höllviken.
0708-48 21 07, www.tessamimmiclogs.se
ÖPPETTIDER: Tors 15-18, Fre 14-17, Lör-Sön 10-16
Lustkortserbjudande: 15% på ett köp

5. HEDMANS KROG
Fira våren med en härlig vårinspirerad lunch eller middag hos
oss! I den charmiga skånelängan från 1800-talet i Västra Torp
på Sydkusten, serveras gourmetmat tillagad av de bästa lokala
råvarorna.
Här får dina smaklökar verkligen sitt lystmäte mättat. Boka gärna
bord: 0410–23 473.
Adress: Västra Torps Byaväg 101-0, 231 97 Klagstorp
0410–23 473, www.hedmanskrog.se
ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 17-23, Lör 12-23, Sön 12-19
Lustkortserbjudande: Vid köp av förrätt och varmrätt så bjuder
vi på valfri dessert

6. LINDEGÅRD STORA SLÅGARP
Varmt välkomna till vår gårdsbutik!
Här finner ni lammkött, lammskinn och andra ull/skinnprodukter,
t.ex. kuddfodral, väskor och cykelsadlar. Allt givetvis från vår egen
besättning med gotlandsfår. Vi har även andra varor med lokal
anknytning, som t.ex. doftljus, godis, dryck.
Att handla hos oss innebär inte bara att ni får välsmakande kött
och fantastiska skinn, utan även att ni stöttar det lokala och
närproducerade! Hoppas vi ses!
Vänliga hälsningar familjen Olsson

Adress: Solskiftesvägen 6, 236 35 Höllviken
0705–33 77 60, www.antiktochdesign.se

Adress: Slågarpsvägen 168-38, 23195 Trelleborg, Google Maps:
Lindegård Stora Slågarp
0760-147100

ÖPPETTIDER: Tors- Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 10% rabatt på gotländska fårskinn

ÖPPETTIDER: Tors- Fre 16-19, Lör-Sön 10-16
Lustkortserbjudande: 20% rabatt på en valfri lammköttsprodukt

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Vårrundan.

VÅRRUNDAN
7. ULLAHILLS MAGASIN
Magasinet är fyllt av vår och påsk! Färgsprakande kläder i alla
kulörer och modeller.
I caféet serverar Tone och Arne en korvsymfoni med hemmagjord
potatismos och goda tillbehör. Vill man bara ta en kopp kaffe och
något sött finns Tones hembakta godsaker. Det finns även andra
alternativ till mat.
Varmt välkomna önskar alla vi på Ullahill!
Adress: Virestad, 231 91 Trelleborg
N 55.420574, E 13.227917
0708-40 78 79, www.ullahillsmagasin.se
ÖPPETTIDER: Tors 11-18, Fre-Sön 11-15
Lustkortserbjudande: 20% på valfri vara

8. SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI
Välkomna till Sveriges sydligaste bryggeri & musteri! På vår gård
mellan Böste och Simremarken tillverkar vi lokal öl och must med
en blick mot kontinenten.
I vår lilla gårdsbutik har vi ett sortiment av äppelmust på bag
in box och flaska. Äppelmusten är tillverkad på olika skånska
äpplen, till exempel fyllig Ingrid Marie, frisk Elise och söt Cox
Orange. Dessutom kan ni köpa med er vår folköl.
Adress: Almelundsvägen 57-32, 231 92 Trelleborg
0703-90 04 05, www.sydkustens.com
ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre- Sön 11-16
Lustkorterbjudande: 3 liter äppelmust på bag in box för 120
kronor (ord. pris 135 kronor)

9. LUDVIGSLUNDS SKAFFERI
Är du en älskare av ramslök och annat ät- och drickbart som är
småskaligt producerat på lokala råvaror utan konstiga tillsatser?
Då ska du absolut besöka vår nyöppnade gårdsbutik där du hittar
ramslök i alla former, från plantor och färska blad till pesto och
picklade ramslöksskott.
På hyllorna finns också olika drycker, marmelader och spännande
inläggningar gjorda på gårdens frukt, bär, blommor och örter.
Adress: Äspövägen 246, 231 99 Klagstorp 		
072-964 68 46, www.ludvigslund.se
ÖPPETTIDER: Tors-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: Handla för minst 150 kr, få en burk torkad
ramslök på köpet

10. SWAFFER GÅRDSBUTIK & SMYCKESVERKSTAD
Välkomna till min Gårdsbutik och Smyckesverkstad!
Här finner ni mina handgjorda smycken i silver och koppar, stenar
och pärlor! Omtyckta, annorlunda och unika!
Givetvis finns det mycket annat från min lilla gård. Hembakat
surdegsbröd och kakor, marmelader, höns-, ank-, och vaktelägg,
bivaxprodukter, grönsaker, blommor, plantor etc. Allt beroende
på säsong.

Tors-Sön 31 mars - 3 april
Har vi tur med vädret kan man även sitta i trädgården och dricka
kaffe eller te!
Varmt Välkomna!
Anne
Adress: Äspövägen 137, 231 99 Trelleborg		
0703-158867, www.swaffer.se
ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 15-19, Lör-Sön 10-15
Lustkortserbjudande: 20% rabatt på en valfri tekanna. Välj bland
ett 20-tal färger och modeller

11. ALMAREGÅRDEN
Almaregården – En annorlunda Blom- & Trädgårdsbutik! Hos oss
finner du den där härliga och personliga stämningen som bara
kan infinna sig på en gård på landet. Här samsas alla säsongens
blommor och växter med personligt utvalda saker att smycka
hemmet med.
Här finns inspiration och ett stort sortiment av allt du behöver för
din trädgård, även jord, gödning, bevattningssystem och växtskyddsmedel. – Och någon som kan berätta för dig hur du ska
använda det.
Almaregårdens delikatessavdelning rymmer drygt 200 olika
produkter: Allt från delikatessostar och luftorkade salamikorvar,
till våra egna goda marmelader och sylter. Och så klart vår egen
lakrits. Gjord med naturliga råvaror, utan e-nummer och gelatin.
Välkommen att provsmaka alla sorterna.
Välkommen till vårt lilla fik. Ett trädgårdskafé med kaffe, the, varmchoklad och diverse drycker samt bakverk från Olof Viktors.
Adress: Räng Sandsvägen 6, 236 61 Höllviken.
040-45 70 24, www.almaregarden.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 13-18, Lör 10-15, Sön 11-15
Lustkortserbjudande: NPK gödning endast 295:-/ 10kg:s säck
(Med reservation för slutförsäljning)

12. ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER
Välkomna till Börringekloster i slottslängorna där Anita och Stefan
serverar en härlig vårbuffé alla dagar 11.30-14.30.
I vår gårdsbutik har vi massor med nytt; goda olivoljor, presenter,
lyxiga ostar, underbar honung, goda marmelader mm. Dessutom
konsthantverk och konstutställning.
Under Vårrundan serveras våfflor med bär, grädde och choklad.
Om vädret tillåter är ni välkomna att slå er ner i vår uteservering.
Boka gärna bord.
Adress: Börringe stationsväg 10, 233 91 Svedala		
0721- 820 386, www.anitaz.se
ÖPPETTIDER: Alla dagar 11-16
Lustkortserbjudande: 10% på vår stora lunchbuffé

Man kan även hitta underbara fårskinn, inte bara gotlandsfår
utan olika, naturliga färger och mönster, engelskt porslin (William
Morris) och tekannor i många färger och modeller.

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Vårrundan.
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Tors-Sön 31 mars - 3 april

13. TIRUPS ÖRTAGÅRD

17. SMYGEHUS HAVSBAD

Botanisera i handelsträdgården där du hittar kryddväxter,
perenner och mycket annat som krukor, trädgårdsdekorationer,
choklad, teer och massor av presenttips.

Välkommen till oss och njut av god mat och den fantastiska
utsikten alldeles vid havskanten i Smygehamn. All mat kan njutas
i den rymliga restaurangen, på den underbara uteserveringen
med oslagbar utsikt eller köpas med hem på take-away. Ring
gärna och boka bord. Varmt välkommen!

Caféet serverar hemlagat och hembakat och blir det fint väder,
sitt ute med fikat i vår stora visningsörtagård och njut av solen.
Adress: Tirupsvägen 99, 245 93 Staffanstorp
040-44 52 53, www.tirup.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 10-18, Lör-Sön 10-17. Caféet: Öppnar kl
11 alla dagar
Lustkortserbjudande: 25% på ett köp i butiken (gäller även
växter)

Adress: Smyge Strandväg 136, 231 78 Smygehamn		
0410-503 00, www.smygehushavsbad.se
ÖPPETTIDER:
Tors-Fre: Fika 11-16, lunch 11.30-14
Lör: Fika 11-16, lunch 12-14.30
Sön: Brunch 12-16
Lustkortserbjudande: Ät en lunch och få kaffe med brownie (eller
liknande kaka), gäller 2 pers/lustkort

14. LINDHAGENS BIGÅRDAR
Provsmakning av honung! I butiken finns allt inom biodling och
honung: Biredskap för biodlare, honung, hud- och hårvårdsprodukter, bivax och spännande produkter till presenter. Bin och
honung är vår passion!
Funderar du på att skaffa egna bin, då är detta bästa platsen att
börja. Här får du specialistråd och kan även anmäla dig till våra
utbildningar i biodling.
Adress: Grönbyvägen 343-19, 231 72 Anderslöv
0410-280 95, www.lindhagen.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 9-11.30 + 13-17, Lör-Sön 9-15
Lustkortserbjudande: 10% på alla honungsprodukter

15. HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI
Välkomna att besöka vårt småskaliga bryggeri. Prata öl och
ölbryggning med oss bryggare, titta in i bryggeriet och handla i
butiken.
I vår gårdsbutik kan du handla lättöl och folköl samt våra populära träbackar.
Adress: Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp
0775-88 81 28, www.honsingehantwerksbryggeri.se
ÖPPETTIDER: Tors & fre stängt, Lör-Sön 11-16
Lustkorterbjudande: 20% på träback med 6 valfria öl

16. ALBERT & JAG

18. WASABI ORANGERI
Livet ska njutas! Det är precis det vi önskar att du ska göra hos
oss. Oavsett om du lunchar, fikar, spelar ett parti schack eller
sitter vid dammen och filosoferar så ska ledordet alltid vara, njut!
Vi använder ofta våra egna egenproducerade produkter i matlagningen, som ibland även går att köpa. T ex ägg och kryddblandningar.
Boka gärna bord, följ länken på hemsidan.
Adress: Krombyvägen 77, 238 41 Oxie 		
0734-20 92 29, www.wasabi-orangeri.com
ÖPPETTIDER: Tor-Fre 11-15, Lör-Sön 10-16
Lustkortserbjudande: 20% på valfri maträtt/bakverk för två
personer
19. AC DESIGN - BYFINKAN
Våren har kommit till nyöppnade Byfinkan i Anderslöv!
Den historiska byfinkan under Anderslövs Gästis har fått nytt
liv med gjutna alster för hem och trädgård producerade av AC
design.
Varmt välkommen önskar AnnCatrin!
Parkering finns bakom Matöppet i Anderslöv.
Adress: Landsvägen 39, 231 70 Anderslöv
0709-512221
Fb: AC Design, Insta: ac.design.alster
ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 15-17, Lör-Sön 10-15
Lustkortserbjudande: 20% på betongrosor på armeringsjärn
höga och låga

Albert och jag hälsar er varmt välkomna till vår nyöppnade gift
shop längs underbara väg 9, mellan Trelleborg och Smygehuk!
Här hittar ni allt ni inte visste ni behövde! Vi importerar det mesta från USA och från Holland och vårt mål er att ge er en unik
shoppingupplevelse och överraska med varor ni inte känner
igen!
Vårt sortiment förnyas hela tiden och det ena besöket i vår butik
ska inte vara det andra likt.
Hjärtligt välkomna in!
Adress: Gislövs Strandväg 185, 231 92 Trelleborg
0707-153479, ww.albertochjag.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör & Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20 % på en valfri vara

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Vårrundan.

