Fikaguide
TILL DESTINATION
LÄCKÖ-KINNEKULLLE

www.lackokinnekulle.se

Tid för fika!
Hur vill du ha din fikastund? Mitt på torget
bland folkvimmel och handel? Med utsikt
över Kinneviken en sommarkväll?
I gammal genuin med miljö med
vintageporslin? I ett magasin på Kinnekulle
eller kanske vid Vänerns strand?
I Destination Läckö-Kinnekulle finns alla
möjligheter till en fikaupplevelse som
dröjer sig kvar länge.

CAFÉER I LIDKÖPING
= Caféer som endast har öppet på sommaren

Konditor Trulsson
Fabriksgatan 4, Lidköping
0510-204 44
Konditor Trulsson välkomnar dig till
en mysig och rofylld miljö i hjärtat
av Rörstrand Center, nära Vänerns
stränder. Här möts du av dofter av
nybakat blandat med aromer av
nybryggt kaffe. Sitt ned i lugn och ro
och njut av en härlig fika eller köp
med dig något gott hem från det
breda sortimentet.

Rörstrand Museum Café
Fabriksgatan 4, Lidköping
0510-250 80
I Rörstrand Museums café, som ligger
i anslutning till museilokalerna,
erbjuds en stunds avkoppling i unik
miljö. Här serveras hembakade kakor,
alltid på finaste Rörstrandsporslin.
Alla dagar i veckan kan du slå dig ner
och njuta av en rykande kopp kaffe,
te eller choklad.

Emeli’s på Esplanaden
Esplanaden 5, Lidköping
0510-235 00
På detta White Guide-café kan du
njuta av alla tänkbara läckerheter,
bakade för hand i det egna bageriet.
Alltifrån det riktigt klassiska till
moderna macarons. Det finns också
bröd och tårtor att köpa med sig hem.

Ingas Kafé
Kinnegatan 6, Lidköping
0510-210 24
Bara ett stenkast ifrån Lidköpings
resecentrum ligger detta mysiga
kafé. Här kan du avnjuta en härlig
kopp kaffe samtidigt som du läser
dagens tidning i den pittoreska miljön
som skapar en välkomnande känsla i
1950-talsstuk.

Gågatans kök & bar
Stenportsgatan 7, Lidköping
0510-78 51 50
Ett café och restaurang i hjärtat av
Gågatan i Lidköping. Här serveras
bakelser, kakor och nyttiga luncher.
Kom och njut av deras afterwork på
fredagar!

Rådhuskonditoriet
Nya Stadens torg, Lidköping
0510-240 50
Caféet med de berömda Läckökringlorna, ett bakverk speciellt för
Lidköping, beläget i det anrika
Rådhuset på torget i Lidköping.

Café Bella Mi
Grevhusgatan 3B, Lidköping
0510-260 26
Café Bella Mi ligger i mysigt inredda
lokaler och erbjuder hembakade
smarrigheter och många goda
glutenfria alternativ! 2016 fick de
utmärkelsen ”Årets handlare”
och är även med i White Guide.

Espresso House
Sjölunda 1, Lidköping
0510-152 00
Hos Espesso House kan du botanisera
bland många olika sorters drycker, inte
minst olika varianter av kaffe, så klart.
Vad sägs om storfavoriten Frapino eller
Ischai en varm sommardag? Eller en
varm choklad tillsammans med något
gott från deras eget bageri när kylan
tränger på?

Bookhouse café
Stenportsgatan 11, Lidköping
073-072 48 72
Bookhouse café är ett modernt café
i samma lokaler som det moderna
stadsbiblioteket. Här serveras både
frukost, lättare lunchrätter och hembakat fika. Gäster har tillgång till
gratis Wi-Fi.

Henrys Bageri
Kopparslagaregatan 10, Lidköping
0510-230 80
Ett charmigt bageri och konditori
med egenbakade delikatesser, ett
brett sortiment av tårtor, fikabröd
och stenugnsbakat bröd. Henrys
Bageri grundades redan 1965 av
bagarmästare Henry Karlsson och
hans fru Vivi Karlsson.

Emeli’s på Limtorget
Limtorget 1, Lidköping
0510-251 45
En oas i Lidköping! Här fikar du i en
gammaldags miljö med bordsservering. Du serveras på svenska
porslinsklassiker från Rörstrands, ALP,
Hackefors, Karlskrona och Gefle.

Konditoribageriet
Skaragatan 11, Lidköping
0510-261 80
Gammalt café med stort sortiment av
traditionella kakor, bakelser och tårtor.

Garströms Konditori
Mellbygatan 2, Lidköping
0510-202 83
Med en historia som sträcker sig ända
till 1857, är Garströms konditori väl
värt ett besök, inte minst för att
insupa den anrika atmosfären. Här
bakas allting från grunden och
utbudet består till stor del av laktosoch glutenfria bakverk.

Vigrum Krog och Kafé
Hovby Vigrum, Lidköping
076-214 83 23
Lagar mat och bakar med råvaror från
grunden och väljer helst ekologiska
och närproducerade råvaror. Här
serveras ett brett sortiment av
kaffebröd och olika maträtter. De har
fullständiga rättigheter och bokar
gärna grupper både dag och kväll.

Sjölunda Semesterby
Sjölunda 1, Lidköping
0510-152 00
På detta sommaröppna café serveras
allt från nybakade bullar och kakor till
stora härliga smörgåsar och självklart
gott kaffe. Vid fint sommarväder fikar
ni ute på deras stora öppna
grönområde.

Öntorp Gård
Järpås Öntorp 2, Järpås
070-522 64 82
Här kan du koppla av med en kopp
kaffe under den 120 år gamla
kastanjen, ta en promenad på kärleksstigen och njuta av vacker natur. Du
kan även titta in i växthuset och se på
vinrankorna som breder ut sig i taket.

Skogshyddans Café
Gamla Läckövägen 52, Lidköping
0510-248 42
Detta sommaröppna café ligger
alldeles invid Vänerns strand. I parkmiljön finns café, minigolf, fotbollsoch beachvolleyplan samt badplats.
Ett nybyggt café med vacker utsikt
som öppnade 2008.

CAFÉER PÅ KÅLLANDSÖ
= Caféer som endast har öppet på sommaren

Läckö Strand
Kållandsö Sandviken, Lidköping
0510-100 47
Här serveras hembakta bullar och
kakor, ekologiskt kaffe och te och allt
bakas på riktigt svenskt smör och
närproducerat mjöl från Tuns
elektriska kvarn. De bakar bröd och
bullar varje dag. Ni kan köpa deras
goda surdegsbröd, både att äta där
eller ta med hem.

Café Djurgårdsudde
Kållandsö Strandkullen, Lidköping
0510-131 94
Idylliskt läge i båthamn på Kålland
med utsikt över Ullersund. Både uteoch inneservering sommartid. Caféet
erbjuder enklare luncher, smörgåsar,
hembakat kaffebröd, kalla och varma
drycker och glass.

Café Stallet
Läckö Slott, Lidköping
0510-105 00
Café Stallet ligger i den lilla flygelbyggnaden på Läckö Slott, alldeles
intill badstranden. Här finns hembakat
bröd, underbart goda bakverk, lättare
rätter, glass och nybryggt kaffe.

Brostugans Café och glass
Kållandsö Ulleredsbro, Lidköping
072-543 07 52
Ta en fika nere på bryggan eller varför
inte lunch, eller middag? Här säljs
glass från GB, hembakt fika och färska
smörgåsar.

Bryggkaffet, Spikens café
& handelsbod
Spikens fiskehamn 1, Lidköping
0510-107 70
Njut av hembakt fika med utsikt
över gästhamnen i ett levande
fiskeläge.

CAFÉER PÅ KINNEKULLE
= Caféer som endast har öppet på sommaren

Utsiktens Kaffestuga
Utsiktsplatsen Kinnekulle, Hällekis
070-261 68 46
Här har du fantastisk utsikt över
Vänern, Kållandsö med Läckö slott
och vid klart väder Dalsland. Det finns
sittplatser både ute och inne och vid
sämre väder kan man sitta i en
paviljong som rymmer ca 50
personer. För kyligare dagar finns
dessutom grillkåtan med plats för
minst 20 personer.

Café på Klostret
Blomberg, Källby
0510-54 21 20
Detta café ligger alldeles vid sidan
av Vänern i ett fantastiskt vackert
landskap. Hit vallfärdar många för att
uppleva atmosfären och för att njuta
av deras stora hembakta
sortiment. Det här är ”köket på
landet” byggt på doft, smak, syn,
hörsel, känsel och tanke.

Hellekis Trädgårdscafé
Hellekis Säteri, Hällekis
0510-54 41 00
Restaurangen, belägen i det gamla
orangeriet, serverar smörgåsar, soppa
och varmrätter. Dessutom finns här
en härlig kakbuffé med hembakade
kakor. Sitt ner under de gamla
vinstockarna inomhus eller välj ett
bord i den vackra uteserveringen.

Hjulets Café
Kinne kleva Börjesgården 3, Götene
070-352 92 95
På östra sluttningen av vackra
Kinnekulle finns detta trevliga café i
mysig 1700-talsmiljö. Hit åker man
för den trevliga miljön där man fikar
ackompanjerad av galande tuppar och
kacklande höns.

Handens Hus
Medelplana Hisingsgården 1, Hällekis
0510-54 42 40
Handens Hus ligger på Kinnekulles
västra sida med Vänerns blåa vatten
nedanför. I det gamla stenhuset, som
nästan känns som om det dragits upp
ur berget, hittar du en vävateljé
blandat med annat hantverk
tillsammans med caféet.

Falkängens Kaffestuga
Falkängsvägen 6, Hällekis
0510-54 06 53
Mitt i byn ligger Falkängens
Kaffestuga. Här kan du ta en paus,
sitta ner i ljusa, hemtrevliga rum och
njuta av sekelskiftesmiljön, eller ta
med brickan till den stora
uteserveringen.

CAFÉER I GÖTENE
Café Elvira
Järnvägsgatan 2, Götene
0511-590 11
Café Elvira ligger mitt i Götene. De
erbjuder frukost, lunch och fika i en
trevlig miljö.

Götene bageri och konditori
Järnvägsgatan 3, Götene
0511-34 65 00
Götene bageri och konditori erbjuder
bullar, bakelser, tårtor, smörgåstårtor
med mera, allt bakat på plats i butiken!

Lidköping & Götene Turistbyrå
I turistbyrån, för kommunerna Götene och Lidköping
med placering i Lidköping, köper du evenemangsbiljetter och souvenirer, bokar stugor, får turistinformation
och kan köpa paketupplevelser med boende i
Destination Läckö-Kinnekulle.

Följ Destination Läckö-Kinnekulle på
Facebook och Instagram. Ta del av
nyheter, upplevelser, evenemang och
spännande erbjudanden!

Tel: +46(0)510-200 20
E-post: info@lackokinnekulle.se
Hemsida: www.lackokinnekulle.se
Facebook: www.facebook.com/lackokinnekulle
Instagram: lackokinnekulle
Lidköping & Götene Turistbyrå
Nya stadens torg, Gamla Rådhuset
531 31 Lidköping
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Hos en InfoPoint får du aktuell information om
besöksmål, aktiviteter och serviceutbud. InfoPoints
har samma öppettider som värdföretaget. För mer
information, se hemsidan www.lackokinnekulle.se
Följande platser är InfoPoints:

Best Western Plus Edward Hotel,

Lundsbrunns Golfklubb

Lidköping

Läckö Golf, Kållandsö

Coop Nära, Hällekis

Läckö Slott, Kållandsö

Cul i Tun, Tun

Läckö Strand, Kållandsö

Falkängen, Hällekis

Medborgarkontoret, Götene

Filsbäcks Camping

Närebo, Lidköping

Handens Hus, Medelplana

Rörstrand Museum, Lidköping

Hellekis Trädgårdscafé & Kök

SSW, Lidköping

Hotell Gustaf, Götene

Stadsbiblioteket, Lidköping

Husaby kyrka

Stadshotellet, Lidköping

Kinnekulle Camping, Hällekis

Spikudden, Kållandsö

Kinnekullegården, Högkullen

Tempo, Lundsbrunn

KontaktCenter, Lidköping

Utsikten, Kinnekulle

Kronocamping, Lidköping

Utsiktstornet, Högkullen

Lidköpings Golfklubb

Vänermuseet, Lidköping

Med reservation för eventuella felaktigheter i öppettider, kontaktuppgifter osv.

