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26.  Vretens Grisproduktion  
     Bästa beöksmål 2017.

••Välkommen att titta på grisar med knorr I samarbete
med Michaelssons lantbruk, Siljans Chark o 
Dalacharkprodukter. Guidade visningar bland suggor o 
smågrisar. Servering av hamburgare o korv från Siljans 
Chark. Guldpenningsletning i halmborg o gratis 
traktortur för barnen.10% rabatt på beställda köttlådor 
från Dalacharkprodukter under öppet hus. Utedass.
Öppet lör 10-15.
Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.    
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31.  Widichs gårdsprodukter

•••Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter såsom
lammkött, korv, rökta delikatesser, mjöl, ägg, äppel- 
must och honung, allt efter säsong och tillgång. Vi 
säljer även våra egna lammskinn. Gårdscafé under hela 
Skördefesten.
Öppet fre 12-17, lör 11-17 och sön 11-15.
Bodarne 19, Gustafs.  Utedass.     
www.widichs.se   Instagram: @widichs
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutik lör 12-16. 
Sommarcafé  fre och lör 12-16, 25/6-5/9.

31.  Widichs gårdsprodukter

•••Erbjuder gårdsbaserade ekologiska produkter såsom
lammkött, korv, rökta delikatesser, mjöl, ägg, äppel- 
must och honung, allt efter säsong och tillgång. Vi 
säljer även våra egna lammskinn. Gårdscafé under hela 
Skördefesten.
Öppet fre 12-17, lör 11-17 och sön 11-15.
Bodarne 19, Gustafs.  Utedass.     
www.widichs.se   Instagram: @widichs
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutik lör 12-16. 
Sommarcafé  fre och lör 12-16, 25/6-5/9.

15.  Svartviks gård

••Biodling. Försäljning av honung,salvor,bivax. Träffa våra 
hundar,katter, hedemorahöns och får. Hembakat fikabröd, 
lättare ätbart, vi bjuder på kaffet.
Öppet fre 15-18, lör och sön 11-17.
Norshyttan 122, Hedemora.  Toalett.
FB:  Svartviks Gård
Övriga tider under sommaren:  Gårdsförsäljning, ring 
innan tel 0707270610.
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17.   Klosters Herrgård         

••Dikoproducent. Välkommen till vårt slakteri där vi
visar på hantering av köttdetaljer. Boka din låda med 
ekologiskt naturbeteskött från gårdens eget slakteri. 
Egentillverkade hamburgare serveras med lokala råvaror 
och dryck.  Besök gärna den vackra engelska parken 
med betande får. 
Boka bordet i skogen:  
www.visitdalarna.se/taste/the-edible-country-dalarna
Öppet lör och sön 11 -15.
Kloster 123, Garpenberg. 
www.klostersherrgard.se   FB: klosters herrgård
Övriga tider under sommaren:  Boka köttlådor under 
vår och höst.  Engelska parken öppen maj-sept 10-18 
varje dag.
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1.  Storgårds i Bäckeby 

 ••Gårdsbutik med div hem producerade produkter, ull, 
skinn, ägg. Träffa våra djur får, grisar, ankor, höns. 
Servering.
Öppet lör och sön 10-17.
Bäckeby 11, Krylbo.  Toalett.
FB: storgårds i bäckeby
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutik har 
öppet v.26-33 mån 11-16 och tis 11-19.

1.  Storgårds i Bäckeby 

 ••Gårdsbutik med div hem producerade produkter, ull, 
skinn, ägg. Träffa våra djur får, grisar, ankor, höns. 
Servering.
Öppet lör och sön 10-17.
Bäckeby 11, Krylbo.  Toalett.
FB: storgårds i bäckeby
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutik har 
öppet v.26-33 mån 11-16 och tis 11-19.

23.   Sols gård 

•Naturbetande lammproduktion, här kan du boka din
lammlåda, köpa lammfällar, fika med hembakat bröd
medans barnen tovar ull, träffa våra hundar och lamm.
Öppet fre, lör och sön 10-15.
Långsbyn 140, Långshyttan.  Toalett.
Övriga tider under sommaren:  Gårdsförsäljning, ring 
innan.  B&B i jaktstuga med utedass. Ring 0709-623322 
eller maila  lindberg.pererik@gmail.com  för bokningar 
och frågor. 
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27. Skedvi Bröd

•Se knäckebrödet gräddas för hand i vedeldade 
ugnar och känn doften och värmen från ugnarna. 
Skedvi Bröd är fortsättningen på en lång 
hantverkstradition. 
Öppet fre 10-18, lör 10-16 och sön 11-16.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.  Ställplats husbil 
med möjlighet till el. Inga andra faciliteter.
www.skedvibrod.se   FB: skedvibrod
Övriga tider under sommaren: Sommaröppet 
varje dag f o m tis 16 juni tills vidare över sommaren 
mån-fre 10-18 lö 10-16 sö 11-16.
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SG potatis
Odlar och säljer potatis.
Lör i Smedjan i Stjärnsund..
Vikbyn 208, Hedemora.
Övriga tider under sommaren:  Kunder självbetjäning 
från 1/8 -2020 till 10/6-2021.
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Saxbo Naturliga
Saxbos naturliga honung, grönsaker, blommor o bär.  
Eventuellt fre på Genuin Dalamarknad. 
Övriga tider under sommaren: Hör efter via telefon 
072 7046635
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Stjernsund brygghus
Bryggeri i Stjärnsund. På lördag i Smedjan i Stjärnsund.
Övriga tider under sommaren: Provsmakningspub
20/6 17-20, 2/7 17-20, 11/7 17-20, 15/7 17-20  Ölets 
Dag, 25/7 17-20 och 1/8 17-20.

Stjernsund brygghus
Bryggeri i Stjärnsund. På lördag i Smedjan i Stjärnsund.
Övriga tider under sommaren: Provsmakningspub
20/6 17-20, 2/7 17-20, 11/7 17-20, 15/7 17-20  Ölets 
Dag, 25/7 17-20 och 1/8 17-20.

25. Roslunds potatis                         
        Potatistavla  

•Visning av potatisupptagning och sortering beroende på 
rådande omständigheter.
Potatistavla för 2:a gången i Dalarna. 
En unik spännande tavla med potatis i olika färger och 
former.  Hela 20 m2  stor går det åt närmare ett ton 
potatis (kan sen bli djurfoder). Konstnären KarlH Kruse 
från Säter har valt ett motivet med stark koppling till 
bygden.Tavlan avtäcks under pompa och ståt fre kl 11.00  
Öppet fre, lör och sön 10-16. 
Orrsta 12, Stora Skedvi. 
www.roslundspotatis.se 
Övriga tider under sommaren: Gårdsbutik öppen under 
sommaren.
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Oppigårds bryggeri
Provsmakning av öl på lördag i Smedjan i Stjärnsund.
Ingvallsbenning, Hedemora       
www.oppigards.se  FB: oppigards
Övriga tider under sommaren:  Sommarpub v 27-32 tis. 
ons. tors. kvällar 17:00-20:00. Föranmälan via hemsidan 
www.oppigards.com då besöksantalet begränsas till 50 
personer för anpassning till situationen med Covid 19. 
Ställplats för husbil finns att tillgå via Turbo Folkets Hus 
förening.
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6.  Nås gårdsbutik

••Gårdsbutik i vackra Nås i Hedemora. Förädling 
med bultande hjärta för intressanta och annorlunda 
smaker. Även  ägg, hembakat, grönsaker. Låt dig 
inspireras av vad naturens magiska smaker har att 
erbjuda! Gården har ekologiskt kretsloppstänk. Här 
finns höns, ankor, får och grönsaksodling. Kaffe, saft, 
hembakat finns under skördefesten.
Öppet fre 10-17, lör och sön 10-15.
Nås 253, Hedemora.
FB: Nås Gårdsbutik
Övriga tider under sommaren:  Gårdsbutiken öppen 
varje dag mån-fre 10.00-17.00, lör-sön 10.00-14.00, 
med självbetjäning. 
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22. Myggs musteri        

•Visning av musteriet. Provsmakning och försäljning av 
äppelmust.
Öppet lör 11-16. Sön 11-15.
Rörshyttan Myggs 149, Stjärnsund. 
FB: Myggs Musteri
Övriga tider under sommaren:  Mustning av äpplen 
på helger från mitten av augusti.. Tidsbokning 0225 
65033. Försäljning av äppelmust vid vägkanten.
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3.   Muddus hjortron        

••••Mat, fika, loppis, butik och rum. Gott om plats både 
inne och utomhus. Här produceras bärdelikatesser och 
chokladpraliner.  Havtornsodling. Hembakat och 
hemlagat.
Öppet fre, lör och sön 11-17.
Kolarbo 94, Fors.  Toalett.
www.kolarbo.se   FB  Muddus hjortron
Övriga tider under sommaren:  
lör och sön 20 juni-9 aug kl 11-17. Rum, mat,  fika, 
loppis och butik. Rum med frukost i lantlig miljö. 
Kontakta oss för mer info och bokning.
Tel 070-686 4505
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Grisproducent Michaelssons Lantbruk
Samarbetar med Vretens Grisproduktion lördag 5/9 kl 
10-15.  Hyttvägen 30, Arkhyttan, Stora Skedvi.
Övriga tider: hittar du Michalssons fläsk på Hemköp i 
Hedemora.
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30. Lisselstugans Grönsaker

••Under skördefesten har vi öppet på vår lilla 
grönsaksgård. Hit kan man komma för att njuta av 
de gröna fälten här i Gustafs och kika in på vår 
gårdsbutik, Kvarnfors Gårdsbutik. Tillsammans 
med våra grannar erbjuds hamburgare (kött och 
grönsaker från våra gårdar), traktorturer och 
barnaktiviteter. Välkomna!
Öppet fre, lör och sön 10-18
Kvarnfors Gård 7, Gustafs.  Toalett.
www.lisselstugans.se   FB  lisselstugans
Instagram: @lisselstugansgronsaker
Övriga tider under sommaren: ons 17-19, tor och 
fre 13 - 17.  Lör 11 - 15 sista i månaden (annars 
uppdaterar vi om övriga lördagar på facebook)
Grönsakerna kommer att finnas utanför gårdsbuti-
ken under tak.
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16.   LissEllas senap          
       Bästa beöksmål 2015.

••Mathantverk med smaken i centrum.  Senaper, dressingar 
och såser. Många oväntade och spännande smakupplevel-
ser.  Flera nyheter.  Titta in i produktionen.  Fika med 
senap i bakverk.  Lör i Smedjan Stjärnsund.
Öppet lör 10 -15 och sön 11-15.
Guldleden 1, Garpenberg. Toalett.
www.LissEllas-senap.se    FB:  LissEllas senap
Övriga tider under sommaren:  gårdsförsäljning hos 
lanthandeln i Garpenberg, öppet 10-21 alla dagar.  Juli 
öppet för besök vissa tider - boka genom Visit Dalarna.
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5. Lindgårdens hembageri

••Gårdsbageri med hembakat bröd. Vi bakar bullar, 
mjuka kakor, småkakor, matbröd m m som vi säljer i 
butiken. I kaféet serverar vi, förutom vårt goda bröd, 
också smörgåsar.
Öppet fre 12-17, lör 11-15.
Grådövägen 29,  Hedemora.  Toalett.
www.dalamat.se/lindgarden  
FB: Lindgårdens Hembageri
Övriga tider under sommaren: Bageriet ons-fre 12-17, 
lör 11-14. Kafeét fre 12-17 lör 11-14
Semesterstängt 20 juli - 8 aug.
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29.  Stora Skedvi Hembygdsgård

••Liten skördemarknad på Stora Skedvi Hembygdsgård, 
vackert belägen vid Dalälven.  Försäljning av 
blommor, grönsaker och hantverk.  Kaffeservering.
Öppet lör 10-16.
Berndt Hages väg 5, Stora Skedvi.
Övriga öppettider och mer info på 
www.hembygd.se/stora-skedvi
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9.   Labys                                         

••              Praliner och chokladkakor egen tillverkning med stor
andel lokala råvaror. Frystorkning av lokala bär och 
frukter. Provsmakning av våra egna produkter.
Öppet fre 10-18, lör 10-15 och sön 11-15.
Myrgatan 3, Hedemora. 
www.labys.se   FB: labyschoklad
Övriga tider under sommaren:  mån-fre 10-18, lör 
10-15.
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30.  Kvarnfors gårdsbutik

••Gårdsbutik med ekologiskt egenproducerat, 
hängmörat nötkött, ekologiska grönsaker och 
andra lokala varor. Grillade, egenproducerade 
hamburgare m. grönsaker från Lisselstugans finns 
till försäljning och fika m. hembakat bröd, under 
tak. Traktortur runt gården. Barnaktiviteter med 
gosiga djur i närheten av gårdsbutiken.
Öppet fre, lör och sön 10-18
Kvarnfors Gård 10, Gustafs.  Toalett.
www.gustafsekomjolk.se    FB  @kvarnforsgardsbutik
Instagram: @kvarnfors_gardsbutik
Övriga tider under sommaren: Se Lisselsstugans 
Grönsaker
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hängmörat nötkött, ekologiska grönsaker och 
andra lokala varor. Grillade, egenproducerade 
hamburgare m. grönsaker från Lisselstugans finns 
till försäljning och fika m. hembakat bröd, under 
tak. Traktortur runt gården. Barnaktiviteter med 
gosiga djur i närheten av gårdsbutiken.
Öppet fre, lör och sön 10-18
Kvarnfors Gård 10, Gustafs.  Toalett.
www.gustafsekomjolk.se    FB  @kvarnforsgardsbutik
Instagram: @kvarnfors_gardsbutik
Övriga tider under sommaren: Se Lisselsstugans 
Grönsaker

27.  Kulinariet i Stora Skedvi

•••Ett centrum för lokalt mathantverk. Saluhall, knäck-
ebrödsbageriet Skedvi Bröd, mejeri med glasstillverk-
ning. Restaurang med lunchservering.
Öppet fre 10-18, lör 10-16 och sön 11-16.
Landsvägen 38, Stora Skedvi. Toalett.  Ställplats husbil 
med möjlighet till el. Inga andra faciliteter.
www.kulinariet.se    FB:  Kulinariet
Övriga tider under sommaren: Sommaröppet 
varje dag f o m tis 16 juni tills vidare över sommaren 
mån-fre 10-18 lö 10-16 sö 11-16.
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21.   Kryddan i tillvaron    

••Gårdsbutik i det romantiska Stjärnsund med egenprodu-
cerade delikatesser. Honung, pollen, marmelad, saft, 
kryddor, théer, grillolja, chutney, mm. Det mesta 
ekologiskt. Ätbart njutbart. Välkomna
Öppet lör och sön 11-16.
Bruksallén 29, Stjärnsund. 
www.kryddanitillvaron.se    FB: kryddan i tillvaron
Övriga tider under sommaren:  Vi har vår Gårdsbutik 
öppen från påsk till september. Se vår hemsida för 
öppettider. 
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14.   Karlersgården                             
       Bästa beöksmål 2019.

••  Försäljning av ost, ägg, grönsaker, must och honung. 
Enklare servering bestående av eldostburgare, 
ostsmörgås, ostkaka och dryck.
Öppet lör 10-15, sön 11-15.
Königshyttan 49, Hedemora. 
FB: Karlersgården
Övriga tider under sommaren: Gårdsbutik öppen 
varje dag 12-20 och det är självbetjäning.
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28.  Kanel och kummin vedugnsbageri

•Vedugnsbageri med fokus på hantverksmässigt tillver-
kade surdegsbröd, bullar, småkakor mm
Öppet fre, lör, sön 10-17.
Yttersätra 5, Stora Skedvi. Toalett.  
FB:  Kanel och Kummin
Övriga tider under sommaren:  Självbetjäning alla 
dagar, nybakat tis-lör.
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Folkärna gammelgård
På grund av coronapandemin har vi beslutat att ej 
medverka på skördemarknaden i år. 
Gammelgården, Folkärna.
Övriga tider under sommaren: På grund av corona-
pandemin har vi inga aktiviteter eller öppethållande 
under sommaren.Om ändringar sker kommer vi att 
annonsera och info. på www.hembygd.se/folkarna
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Meddelande från deltagare

18. Ingelsbo gård                         
     Bästa beöksmål 2013 och 2018.

••Ekologisk mjölkgård.  Försäljning av KRAV nötkött,
nötkorv, grillad korv och kalvdans.
Öppet fre 14-17, lör och sön 11-17.
Ingelsbo Gård 103, Garpenberg.  Utedass.
www.ingelsbogard.se   FB: ingelsbogard 
Övriga tider under sommaren:  Försäljning av nötkorv, 
nötkött, råmjölk i gårdsbutiken, öppet när vi är hemma.     
Bo på Lantgård i bagarstugan, självhushåll eller rum & 
frukost. Bokning via mejl traute@lindenthal.com eller 
070 3983023.  Ställplats utan el.
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7.  Hildéns handelsträdgård

• Trädgård med stort sortiment.  Egna tomater och gurkor.
Fredag på Genuin Dalamarknad.
Öppet fre 9-18, lör 9-13.
Djörkhyttan 136,  Hedemora. 
www.dalamat.se/hilden    FB: Hildens Handelsträdgård
Övriga tider under sommaren: Aug stängt för semester.  
Sep troligen öppet vissa veckoslut ( fre - lör) se vår fb sida 
Hildens Handelsträdgård  eller ring 0225 771050.
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32.  Gustafs Bröd

•Vi tillverkar allt inom bageri & konditori och allt görs 
från grunden.
Öppet fre 6-17 och lör 6-14.
Soldatvägen 2, Gustafs.  Toalett.
FB:  Gustafs Bröd
Övriga tider under sommaren: Tis-fred 6-17, lör 6-14.
Stängt för semester v 28,29,30 och 31.
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4.  Grönsaker Norr Nävde

•Ekologiskt odlade grönsaker och blommor från friland
och växthus.  Fre på Genuin Dalamarknad. 
Öppet lör 10-15.
Norr Nävde 7, Avesta.
Övriga tider under sommaren: När jag är hemma, 
ring gärna före 070-226 97 17.
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10.   Genuin Dalamarknad   ***

••Marknad med närproducerad mat, blommor och
hantverk. Musikunderhållning., populärt café med 
hembakat bröd. Välkommen!
Marknader genomförs beroende på coronaläget. Varje 
marknad ansvarar för sitt eget genomförande. Följ 
löpande information om läget på vår hemsida. 
Priset årets Sködefesthjärta delas ut kl. 14.00
Fre öppet 13-16. Caféet öppnar kl 12.  Toalett.
Österbyvägen 16, Hedemora. Tvikstarondellen.
Övriga tider under sommaren: Marknad troligen stängd 
tills vidare p.g.a. corona läget.  Öppnar beroende på 
coronaläget. I så fall öppen fre 13-16.
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13.   Gamla Snickeriet Kafferosteri 

•Nya lokal! Välkomna till vårt nya rosteri i den äldsta 
delen av gamla snickerifabriken. Vi  erbjuder kaffeserve-
ring, försäljning av hantverkskaffe m.m Parkering 
Folkets Hus 
Öppet fre, lör och sön 10-16
Fabriksgatan 7, Säter.  Parkering Folkets Hus.
www.gamlasnickeriet.se   med webbshop
Instagram:  @gamla.snickeriet.kafferosteri
Övriga tider under sommaren:  Håll dig uppdaterad på 
vårt instagram! 
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Dalacharkprodukter AB  
Lådor med griskött från gården och välhängt nöt från 
södra Dalarna direkt hem till dig. 10% rabatt på 
beställda köttlådor under öppet hus. Lör på öppet hus 
hos Vretens grisproduktion, Hyttvägen 30.
www.dalacharken.se     Arkhyttan, Stora Skedvi. 
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Producenter  på andra besöksmåla

8.   Café Wahlman              

••Fika, bröd, paj och mat från eget bageri med närprodu-
ceraderåvaror. Ät här eller ta med hem! Fantastiskt hus 
och miljö som varsamt renoverats till dagens prisbe-
lönta pärla. Passa på att besöka Klassiska Byggvaror 
och Anna Flora blomsterdesign vägg i vägg!
Öppet fre 8.30-17, lör 10-15 och sön 10-15.
Myrgatan 6 / Stora Torget, Hedemora.  
Toalett handikappanpassad.
www.cafewahlman.se  FB: café-wahlman
Övriga tider under sommaren: Vard 8.30-17, 
lör 10-15, sön/röda dagar 12-15 (midsommarafton 
stängt)
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2.  By Hembygdsgård  *** 

••Sopplunch och café servering. Marknad på tunet.
Öppet lör och sön 10-15.
Marknader genomförs beroende på coronaläget. Varje 
marknad ansvarar för sitt eget genomförande. Följ 
löpande information om läget på vår hemsida. 
Djupvik 12, By Kyrkby.  Toalett.
www.hembygd.se/by   FB: By Hembygdsgård
Övriga tider under sommaren:  Lördagar kl 11-16   
v.26-v31 café och lättlunch.  Andra öppettider se FB 
eller hemsidan.
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20.  Fröjdas i Smedjan Stjärnsund            
         Öl, mat & musikfestival

•Stjernsund brygghus, Skördefest södra Dalarna och 
Fredrik Swahn presenterar en hyllning av alla våra lokala 
hjältar med en fest i Smedjan i Stjärnsund.  Inbjudna 
artister är Clas Yngström och Pierre Swärd. Allt som 
serveras på tallrik, i glas och på scenen är från bygden. 
Skördefesten står för maten - hamburgare, korv, potatis 
m.m. och på kvällen helstekt gris.  Stjernsund brygghus 
bjuder in till ölfestival med lokala bryggerier, provsmak 
säljs.  Våra lokala hjältar hyllas med prisutdelningar 
under kvällen. Södra Dalarnas Sparbank medverkar.
Öppet lör:  
    -  14-17 fri entré till ölprovning och mat
    -  kväll, entré till öl, mat och musik. Mer information 
kommer.
Smedjan, Stjärnsund. Toalett. 
Begränsat antal. Entré på plats eller förköp Visit Dalarna. 
Biljetter släpps i augusti.  Genomförs beroende på 
coronaläget.  Följ löpande information om läget på vår 
hemsida. 
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19.  Skördemarknad Stjärnsund ***

•Matmarknad. I underbart sköna Stjärnsund är det
marknad runt den idylliska bruksdammen. Lokal-
producerad mat, grönsaker, rökt fisk, korv, ost mm.
Marknader genomförs beroende på coronaläget. Varje 
marknad ansvarar för sitt eget genomförande. Följ 
löpande information om läget på vår hemsida. 
Öppet lör 11-15. 
Bruksallén 29, Stjärnsund.  
www.stjarnsund.com
Övriga tider under sommaren:  Om det är möjligt 
utifrån gällande rekomendationer är det öppet  lör 11-14.
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11.  Brandts jordgubbar o potatis i Västerby 

••Gårdsbutik fylld med nyskördade grönsaker 
och potatis. Fre på Genuin Dalamarknad.  
Öppet fre, lör, sön  8-18.
Nygårdsvägen 3, Hedemora. 
www.dalamat.se/brants
Övriga tider under sommaren: Självplock 
jordgubbar i Västerby, vard 8-18, helg 9-16, 
beräknad säsong 22/6 -5/8.  
Självplock hallon 20 juli-15 aug, hallon 
öppet mån -lörd kl  09-12.
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24.   Björnens ekogrönsaker

••Försäljning av biodynamiska (DEMETER) grönsaker 
och kryddor.  Äppelkaka och kaffe serveras alla dagar. 
Grönsakssoppa serveras lör och sön.  Kolla på odlingar 
alla dagar. Barnaktiviteter: mata grisar med potatis, 
klappa getter och kolla på höns, tipspromenad mm. 
Vinn en jättesquash om du gissar vikten rätt. 
Öppet fre 15-18. Lör 11-18. Sön 11-16.
Berga 118, Dala Husby. Utedass.
FB: Björnens ekogrönsaker
Övriga tider under sommaren: Försäljning från gården 
alla dagar.  Leverans av grönsakskassar en gång i 
veckan fram för dörren, anmäl intresse via mejl: 
eko.groensaker@gmail.com så får ni mera info. 
Tel. 070-6085209 / 070-3748993. 
Försäljning på marknad i Stjärnsund och på Bondens 
egen Marknad Falun över sommarmånaderna 
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12.   Bergstrand Cigars

•I Säter producerar Bergstrand Cigars cigarrer från frö till 
färdig cigarr. En av Sveriges två cigarrproducenter. 
Världens nordligaste cigarrproducent.
Öppet fre 15-19, lör och sön 10-15
Rönningen 39, Säter.  Utedass.
www.bergstrandcigars.se   FB: Bergstrand Cigars
Övriga tider under sommaren:  mån-torsdag 15-19. 
lördag 12-15. Tar emot bokade sällskap för provrökning, 
cigarrullning. Lättare förtäring vid bokade sällskap. 
Fullständiga rättigheter för slutna sällskap.
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4-6/9 2020

Producent, ibland med gårdsbutik.

Marknad, butik. Med lokala producenter,

Café, restaurang. Med lokal mat på menyn.

Boende, med lokalmatsfrukost.

*** Marknader genomförs beroende på coro-
naläget. Varje marknad ansvarar för sitt eget 
genomförande. Följ löpande information om 
läget på vår hemsida.  


