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Tor-Sön 18-21 november

JULESNS!

Nu bjuder vi in dig att komma i julstämning med oss!

MED O

Välkommen ut till 18 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.
Ta med dig familj och vänner, kom ut till oss och NJUT av JULEN!

1. WASABI ORANGERI CAFÉ & BUTIK

4. ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER

Välkommen till oss och ett juligt orangeri där du kan njuta av
god mat & dryck.
Det händer massor hos oss under Julrundan med besök från
många olika lokala producenter och designers. Du kan upptäcka
allt från pärlarmband, fina tvålar och virkade alster, till målning av
skor och tatuering med hand poke.
Och självklart bjuder vi på glögg och pepparkakor.
Hoppas vi ses! Teamet Wasabi

Hjärtligt välkomna till Börringeklosters slottslängor!
Under Julrundan serverar vi julinspirerade rätter i små portioner
tex inlagd sill med karamelliserad morot med lakritsrot, sill med
rostade örtkryddor och rotfrukter, skaldjursspread eller rökt matjes med äpple och surdegsbröd mm även växtbaserade.
Är du riktigt hungrig serverar vi en julinspirerad lunchbuffé alla
dagar 11.30-14.30 med soppa och dessert 140 kr.
Konstutställning alla dagar i veckan och fika efter kultur…. honungspepparkakor, veganska julkakor, maffiga chokladbakelser
med apelsin mm.
Mängder av julklappar i vår butik och riktigt bra och roliga tips till
julklappsspelen.

Adress: Krombyvägen 77, 238 41 Oxie
073-420 92 29, www.wasabi-orangeri.com
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-15, Lör-Sön 10-16
Lustkortserbjudande: 20% på oljor och kryddblandningar

2. TIRUPS ÖRTAGÅRD
Välkommen till en stämningsfull jul på Tirups Örtagård.
Vi har öppet alla dagar t om den 22 december!
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

Adress: Börringe stationsväg 10, 291 33 Svedala
072-1820386, www.anitaz.se
ÖPPETTIDER: Alla dagar 11-16
Lustkortserbjudande: 10% på allt

5. LINDHAGENS BIGÅRDAR
Provsmakning av honung och vi bjuder på glögg & pepparkakor.
I butiken finns allt inom biodling och honung. Vi har dessutom
massor av unika advents- och julklappstips som går i honungens
tecken! Skapa julstämning med unika bivaxljus och om du vill
julpyssla hemma, finns alla tillbehör för att tillverka egna ljus.
Adress: Grönbyvägen 343-19, 231 72 Anderslöv
0410-280 95, www.lindhagen.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 9-11.30 + 13-17, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på alla honungsprodukter

3. HELENA AF HYLTARP KERAMIK
Jul i butiken! Sippa på varm glögg och en pepparkaka som tilltugg medan du kikar på vad som finns på hyllorna.
Unika, handgjorda julklappar – alltifrån stora koppar till kakfat
som kan fyllas med blockljus eller chokladpraliner.
Adress: Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala		
0768-63 06 26, www.helenaafhyltarp.se
ÖPPETTIDER: Tors 11-15, Fre 11-17.30, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 10 % på en valfri vara

6. HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI
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, IPA, lager, ale, lättöl, träbackar,
jullådor, julgåvor, ölglas, öppnare och underlägg.
Varmt välkomna!
Adress: Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp
0775-88 81 28, www.honsinge.se
ÖPPETTIDER: Tor-Fre 10-18, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudadande: 20% på en träback med 6 valfria öl

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

10. ULLAHILLS MAGASIN

Vi önskar alla Julrundebesökare en härlig helg och
hos kan ni njuta av en god och mättande lunch tor-fre
11.30-14.00, lör 12.00-15.00, eller vår populära brunch
12.00-15.00 (bordsbokning behövs till brunchen).
Julen på Smygehus börjar den 3 december: Välkommen till oss
och njut av julens smaker och dofter. Här får ni förutom alla de
klassiska sillarna och allt annat som hör ett skånskt julbord till
även njuta en del nya smaker. Passa gärna på att boka bord till
vårt stora skånska julbord som dukas upp from 3 december!
Med önskan om en riktigt God jul!

Välkomna till ett juligt Ullahill!
Butik och växthus är mysigt pyntat och uppfyllt med massor av
julklappstips och fina erbjudande väntar på er.
Vi grillar korv på gården lördag och söndag efter klockan 12.
Välkomna!
Anette med personal

Adress: Smyge Strandväg 136, 231 78 Smygehamn
0410-503 00, www.smygehushavsbad.se
ÖPPETTIDER: Tor-Fre 11.30-14 samt 18-, Lör lunch 12-15,
därefter fika, À la carte från 18, Sön 12-15
Lustkortserbjudande: 10% på priser på mat på lunch och brunch
mot uppvisande av Lustkort, 2 gäster/lustkort

8. SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI
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 har vi ett sortiment av äppelmust på bag
in box och flaska. Musten är tillverkad på olika sorters skånska
äpplen. 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 13-17, Lör-Sön 11-16
Lustkorterbjudande: 3 liter äppelmust på bag in box för 120
kronor (ordinarie pris 135 kronor), gäller ej smaksatt must

Adress: Virestad, 231 91 Trelleborg
N 55.420574, E 13.227917
0708-40 78 79, www.ullahillsmagasin.se
ÖPPETTIDER: Tors 11-18, Fre11-15, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på stickade plagg

11. SÅSOM SANDRA SÅR
Såsom Sandra sår bjuder in till julmys i säsongsbutiken och trädgårdsateljén. Här finns dörrkransar, tomtar av grane, mossa och
juteväv, betonghantverk till trädgården, växter och nyskördade
grönsaker. Jag bjuder på ekologisk glögg och pepparkakor och
hoppas vi ses och njuter av novent tillsammans!
OBS! Parkering är endast möjlig på framsidan av husets uppställningsplats för bilar (4 platser). Jul-ute-butiken och trädgårdsbutiken hittar ni på baksidan av huset. Gå grusvägen längs med
häcken ner, så ses vi! Varmt välkommen! Sandra
Adress: Skegrie Byaväg 48, 231 69 Skegrie
sandraerikalindell@gmail.com, Instagram: såsomsandrasår
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 10-18, Lör-Sön 10-16
Lustkorterbjudande: Köp en dörrkrans, få en svenskodlad hyacint
på köpet

12. ALMAREGÅRDEN I KÄMPINGE
9. LILLA ISIE BOSTÄLLE
Kliv in i vår lilla tomteverkstad och upplev julstämningen i vår nya
gårdsbutik!
Lilla Isie Boställe, ligger nordväst om Smygehuk och är familjegården sedan fem generationer, mitt i hjärtat av Söderslätt.
I gårdsbutiken är det som att kliva in i en liten tomteverkstad där
man kan hitta blommor, kransar, inredning och presentartiklar
som skapar mysig julkänsla.
För oss är det lokalt odlade av stor vikt och i butiken hittar man
även eterneller från gårdens snittblomsterodling och fårfällar
från granngårdens fåruppfödning.
Varmt välkomna till vår gård!
Johan och Ulrika
Adress: Västra torps byaväg 212-94, 231 97 Klagstorp
0733-646002, www.lillaisiebostalle.se, info@lillaisiebostalle.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-17, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 15% rabatt på julkransar, gäller vid ett köp

Julen är magisk på Almaregården med härlig julstämning 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 av gulaschsoppa, varmchoklad, glögg mm alla dagar.
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.

13. ANTIKT & DESIGN I KÄMPINGE
Passa på att köpa julklappar som återanvänds och som uppskattats under många år och som dessutom är vackra. Vi har även 10 %
rabatt på nya plädar och fårskinn för det perfekta julmyset.
Vi bjuder på värmande glögg och du kan också delta i ett lotteri
med fina priser till förmån för Rädda Barnens lokalavdelning i
Vellinge.
Adress: Solskiftevägen 6, 236 35 Höllviken
0705–33 77 60, www.antiktochdesign.se
ÖPPETTIDER: Tor-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 10 % på alla varor

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

17. LINDEGÅRD STORA SLÅGARP

Julstämning i Clog Cabin!
Originella, traditionella, personliga, färgglada julklappar till hela
familjen. VÄLKOMMEN till oss i ClogCabin under Julrundan.
Hos oss hittar du handmålade träskor, smycken, mössor, strumpor, bälten, vantar, kläder, fat, muggar, ljusstakar, änglar, tomtar,
ljus och mycket mycket mer.
Vi bjuder på kaffe/glögg & pepparkaka och när du handlar för
över 500:- får du en liten julklapp.
Hoppas att vi ses!

I samband med Julrundan öppnar vi upp vår nya gårdsbutik! Här
finner ni lammkött, lammskinn och andra ull/skinnprodukter,
t.ex. dörrkransar, kuddfodral och cykelsadlar. Allt givetvis från vår
egen besättning med gotlandsfår.

Adress: Tennisvägen 2a, 236 42 Höllviken
0708-48 21 07, www.tessamimmiclogs.se

Adress: Slågarpsvägen 168-38, 23195 Trelleborg
Tips! Sök på Lindegård Stora Slågarp på Google Maps
0760-147100, lindegard.storaslagarp@olsson.ms
Facebook: Lindegård Stora Slågarp

ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre stängt, Lör-Sön 11-15.
Lustkortserbjudande: 20% på ett köp när du visar upp ditt kort

15. HEM TILL GÅRDEN
Julstämning i ladan!
Kom och upplev den underbara julstämningen i genuin gårds miljö! 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.
Sköna och bekväma kläder att vara snygg i, av härliga natur material som linne och bomull, samt vackra accessoarer där till.
Adress: Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge
0701-09 63 52, www.hemtillgarden.nu
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör-Sön 11-16
Lustkorterbjudande: Köp ett par byxor och få 20% på ovandelen!

16. EKEBO GÅRD
Jul i Ekebo Gårdsbutik! Nu närmar sig julen med stormsteg och
här kan ni handla det mesta inför julen; Julskinka, prinskorvar och
köttbullar från våra välmående utegrisar. Goda sillinläggningar,
ägg och annat gott.

Vi har även andra varor med lokal anknytning. Att handla hos
oss innebär inte bara att ni får välsmakande kött och fantastiska
skinn, utan även att ni stöttar det lokala och närproducerade!
Varmt välkomna önskar familjen Olsson

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

18. LILLA SJÖTORP
Välkomna till Lilla Sjötorp, det lilla köket med stort hjärta! Nu
vrider vi upp mysvolymen, det lackar mot jul!
Vi har fokus på det lokala, både vad det gäller mat och dryck.
Varför inte prova Lilla Sjötorps eget rosébubbel i samarbete med
Klagshamns vingård. Hos oss lagar vi tapas med svenska smaker,
men har också klassikern isterband på menyn.
Program: Skördefest 19/11 med skånska viner. Whiskyprovning
20/11. Förbokning krävs!
Boka bord: SMS 079-348226. Säkerställ sittplats inomhus genom
bokning.
Adress: Adress: Gessievägen 74, 218 74 Tygelsjö.
079-3484226. www.lillasjotorp.se
ÖPPETTIDER: Tors 12-16, Fre 12-18, Lör 12-21, Sön 12-16
Lustkortserbjudande: 20% på alla Klintas mysiga massageljus

Korvgrillning och provsmakning av våra och andra lokala produkter på lördag och söndag. Julgransförsäljning alla fyra dagar.
Passa på att även beställa dina julskinka.
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.
Varmt välkomna önskar Johan och Kristina
Adress: Gessie Byaväg 6, 235 93 Vellinge
0703-62 27 40, www.ekebogard.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 10-17, Lör & Sön 11-16, samt
Självbetjäning dygnet runt
Lustkortserbjudande: 20 % på beställning av en köttlåda

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

