GODA LIVET PÅ LANDETS STÄMNINGSFULLA
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Nu bjuder vi in dig att komma i julstämning med oss!

Välkommen ut till 14 verksamheter under fyra dagar.
På de lantliga stoppen ger vi dig alla ingredienser för en härlig julstämning.
Julens alla smaker, julinspiration för hus och hem, närproducerat och hantverk, god mat,
julig fika och ett riktigt varmt välkomnande. Allt i charmiga miljöer och ett fantastiskt landskap.
Passa även på att hitta lite annorlunda julklappar, som dessutom stöttar det lokala. Det behöver vi!
Ta med dig familj och vänner, kom ut till oss och NJUT av JULEN!

1. EKEBO GÅRD

4. ANTIKT & DESIGN I KÄMPINGE

Titta på djuren och grilla korv (lördagen) utomhus
Jul i Ekebos Gårdsbutik. På gården har vi kor, får, utegrisar och
höns, vårt mål är att ge våra djur ett så naturligt liv som det bara
går, alla våra djur har tillgång till utevistelse året runt.
Nu närmar sig julen med stormsteg och här kan ni handla det
mesta inför julen; Julskinka, prinskorv och köttbullar från våra
välmående utegrisar. Provsmakning av våra och andra lokala produkter. Julgransförsäljning av Skånsk ädelgran. Glögg och kaka.
Korvgrillning på lördagen. Titta på djuren.
Varmt Välkomna önskar Johan och Kristina

Glögg utomhus!
Julmys i det gamla stallet! Hos oss hittar du gamla ting från Skåne
och Gotland men också nytt och design. Under Julrundan kan du
delta i ett lotteri till förmån för Rädda Barnen. Du kan värma dig
med glögg utomhus och vi erbjuder 20 % på våra fårskinn.

Adress: Gessie Byaväg 6, 235 93 Vellinge
0703-62 27 40, www.ekebogard.se
ÖPPETTIDER: Tor-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20 % på beställning av en köttlåda från
våra nötdjur, utegrisar eller lamm.

2. HEM TILL GÅRDEN INREDNING & DESIGN
Julstämning i ladan!
Kom och upplev den underbara julstämningen i genuin gårdsmiljö! Här hittar du allt som skapar julmys i ditt hem. Mängder av
julklappstips, trevliga saker till julklappsleken och godsaker som
triggar smaklökarna finner du här. En nyhet för i år är att jag har
en hörna med sköna och bekväma kläder att vara snygg i.
Adress: Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge. 		
0701-09 63 52, www.hemtillgarden.nu
ÖPPETTIDER: Tor-Fre 11-18, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: Köp ett par byxor och få 20% på 		
ovandelen!

3. TESSA & MIMMI CLOGS OF SWEDEN
Unika julklappstips och väldigt mycket julstämning
Välkommen till oss i Clog Cabin under Julrundan. Du hittar vår
lilla stuga i skogen i Ljunghusen bara ett stenkast från väg 100.
#ljus #muggar #vantar #mössor #smycken #badlakan #trätofflor #julpynt #tavlor #handmålat #tröjor #strumpor #inredning
#julpynt #väskor #necesärer #julklappar #julmys #handmålat
#presenter #t-shirt #flaskor #buffar #tessamimmiclogs.se #julstämning
Adress: Tennisvägen 2a, 236 42 Höllviken.
0708-48 21 07, www.tessamimmiclogs.se
ÖPPETTIDER: Tor-Fre stängt. Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 10% rabatt på ett köp.

Adress: Solskiftevägen 6, 236 35 Höllviken.
0705–33 77 60, www.antiktochdesign.se
ÖPPETTIDER: Tor-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20 % på alla glas.

5. ALMAREGÅRDEN
Servering & expediering utomhus
Julen är magisk på Almaregården med härlig julstämningen som
bara kan infinna sig på en gård på landet.
Här samsas julens alla blommor med personligt utvalda saker för
hemmet. Dessutom inspiration och dekorationer för alla kalas
i advent och jul. Oavsett om du köper en färdig dörrkrans eller
föredrar att göra den själv, så hittar du tillbehören här. I vår delikatessavdelning hittar du drygt 250 olika produkter! Servering
utomhus av gulaschsoppa, varmchoklad, glögg mm alla dagar
Möjlighet finns för expediering utomhus. För mer information
om hur vi undviker smittspridning, se vår hemsida.
Adress: Räng Sandsvägen 6, 236 61 Höllviken.
040-45 70 24, www.almaregarden.se
ÖPPETTIDER: Tor-Fre 10-18, Lör 10-16, Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 15% på amaryllislök.

6. ULLAHILLS MAGASIN
Korvgrillning utomhus och gott om plats!
Välkomna till vårt julmysiga Ullahill. Vi grillar korv ute lördag
och söndag och har gjort allt för att minska trängsel. I Växthuset
har vi byggt en härlig jul på vårat sätt med, julkransar, hyacinter,
vackra datumljus och mycke, mycke mer.
Skriv upp din mejladress och du är med i utlottningen av ett set
med duk och servetter under dagarna fyra.
Adress: Virestad, 231 91 Trelleborg
N 55.420574, E 13.227917
0708-40 78 79, www.ullahillsmagasin.se
ÖPPETTIDER: Tor 11-18, Fre-Sön 11-16
20% på alla ponchos

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

11. LINDHAGENS BIGÅRDAR

Begränsat antal personer i butiken samtidigt och här finns
handsprit och handskar
Under Julrundan kan du under helgen provsmaka våra prisbelönta olivoljor. Hitta din favorit bland de 17 olika oljor vi på hyllorna.
Vår Medelhavsinspirerade butik & väsxthus är nu fyllda med
massor av härliga julklappstips. Du hittar ett stort urval av delikatesser och nyheter av den handgjorda keramiken från Marocko
samt växter efter säsong. Här finns gott om plats både i växthus
och utomhus.

Gott om plats
Provsmakning av honung och vi bjuder på glögg & pepparkakor.
I butiken finns allt inom biodling och honung: Biredskap för biodlare, honung, hud- och hårvårdsprodukter, bivax och spännande
produkter till presenter och julklappar.

Adress: Holkavägen 94-0, 231 91 Trelleborg
N 55° 25.156´, E 13° 14.651´
0705-89 65 94, www.livex.se

Lustkorterbjudande, 20% på alla honungsprodukter

ÖPPETTIDER: Tor-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: Köp en av våra prisbelönta olivoljor och få
en burk med tomatsoppa

8. SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI
Gott om plats på gårdsplanen, ingen trängsel i butiken
Välkomna på julmys hos 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 kan ni köpa med er vår äppelmust på bag
in box och flaska samt vår folköl. Nu är också förra årets succé
tillbaka: vår juliga äppelmust smaksatt med kanel!
Adress: Almelundsvägen 57-32, 231 92 Trelleborg. 0703-90 04 05,
www.sydkustens.com
ÖPPETTIDER: Tor-Fre stängt. Lör-Sön 11-16
Lustkorterbjudande: 3 liter äppelmust på bag in box för 120
kronor (ordinarie pris 135 kronor, gäller ej smaksatt must).

9. SMYGEHUS HAVSBAD
Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och håller avstånd
Vi erbjuder alla Julrundebesökare en god och mättande lunch
tor-fre 11.30-14, lör 12-14, samt på sön serveras brunch 12-15.
Boka bord! Julklappstips! Köp presentkort på en härlig upplevelse på Smygehus Havsbad! Smygehus Havsbad följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande Coronaviruset, läs mer på
hemsidan.

Adress: Grönbyvägen 343-19, 231 72 Anderslöv
0410-280 95, www.lindhagen.se
ÖPPETTIDER: Tor 9-17 (lunch 11.30-13) Fre Stängt, Lör-Sön 11-16

12. HELENA AF HYLTARP KERAMIK
Vi begränsar antal personer i butiken samtidigt och har
handsprit
Nu är det julfint i butiken! Här finns handgjord keramik från egna
verkstan på hyllorna. Önskas en extra personlig gåva till jul så finns
det ännu tid att beställa det. Hjärtligt välkomna!
Adress: Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala. 		
0768-63 06 26, www.helenaafhyltarp.se
ÖPPETTIDER: Tor stängt, Fre 11-17, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% rabatt på en valfri produkt. Gäller ej
beställningar.

13. WASABI ORANGERI CAFÉ & BUTIK
Handdesinfektion på alla bord och bra avstånd mellan borden
Varmt välkommen till oss i Orangeriet och njut av julens intågande. Ät & drick gott, kanske du också hittar fina julgåvor, till dig själv
eller någon annan.
På lördag finns Cathrin från Scafrica här med sina fina handgjorda
korgar, och på söndag ställer Terese från Art By Björk, ut sin konst
här. Dessutom kan du under hela Julrundan köpa hygienprodukter
från Ekobruket Malmö, allt veganskt & ekologiskt. Kathy finns på
plats hela helgen med handstickade produkter.
Och såklart bjuder vi på glögg & pepparkakor alla dagar!
Adress: Krombyvägen 77, 238 41 Oxie. 		
0734-20 92 29, www.wasabi-inredning.se
ÖPPETTIDER: Tor-Fre 11-15, Lör-Sön 10-16

Adress: Smyge Strandväg 136, 231 78 Smygehamn. 0410-503 00,
www.smygehushavsbad.se

Lustkortserbjudande: 20% på “våra egna” produkter

ÖPPETTIDER: Tor-Fre 11.30-14 samt 18-, Lör 12-15 samt 18-,
Sön 12-15.

14. TIRUPS ÖRTAGÅRD

Lustkortserbjudande: 10% på priser på mat på lunch och brunch
mot uppvisande av Lustkort, 2 gäster/lustkort

10. HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI
Håller avstånd och begränsar antalet peroner inomhus
Välkomna att besöka vårt småskaliga bryggeri i julstämning.
Prata öl och ölbryggning med oss bryggare, titta in i bryggeriet
och handla i butiken. Vi har fyllt på med årets julöl (tre sorter),
IPA, lager, träbackar, jullådor, julgåvor, ölglas, öppnare och underlägg. Varmt välkomna!
Adress: Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp
0775-88 81 28, www.honsingehantwerksbryggeri.se

Utefika, härligt uppfriskande och gott. Vi har plädar/filtar.
man får naturligtvis också sitta inne. Gott om plats i handelsträdgården
I vår välfyllda butik hittar du julens goda kryddor, teer, glögg,
choklad och en mängd härliga julklappstips. Växthuset doftar av
julens blommor och kransar, här finns också lyktor, ljus och vackra
krukor.
Caféet serverar julmat, smörgåsar och julens bakverk - allt hemlagat och hembakat.
Adress: Tirupsvägen 99, 245 93 Staffanstorp
040-44 52 53, www.tirup.se
ÖPPETTIDER: Alla dagar 10-17, Caféet: alla dagar 11-17
Lustkortserbjudande: 20% på ett valfritt köp i butiken

ÖPPETTIDER: Tor-Fre10-18, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på en träback med 6 valfria öl.

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

