GÅRDSBUTIKER OCH
LOKALPRODUCENTER I
DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLLE

LIDKÖPING
= Behöver bokas i förväg
= Säsongsöppet

= Öppet året runt

Resville mathantverk
Backgårdskvarn, Lidköping
0510-53 01 88
Ett småskaligt mathantverksföretag
med inriktning på att förädla vad
trakten producerar av frukter, bär och
grönsaker. Resville Mathantverk
producerar smakförhöjare som
berikar alla måltider i det västsvenska
köket.

Vigrum
Hovby Vigrum, Lidköping
076-214 83 23
Vigrum har mycket att erbjuda. Det
som började med en idé om att gjuta
trädgårdsföremål i betong har nu
blivit ett välkänt koncept i LäcköKinnekullebygden med restaurang,
café, galleri, butik, trädgårdsinspiration och kulturevenemang.

Närebo
Råda Närebo, Lidköping
0510-223 06
Gårdsbutiken på Närebo erbjuder ett
brett sortiment av lokala matprodukter såsom marmelader, bröd,
fisk, chark, mjöl, grönsaker,
konfektyrer, ostar, vilt och mycket
mer. Deras specialitet är gurkor, som
de odlar och lägger in.

Bramleys äppelodling
Öboängen Sunnerby 1, Lidköping
070-225 87 07
Bramleys driver en ekologisk fruktoch grönsaksodling. I odlingen finns
äppleträd, päronträd, körsbär,
bigarråer, jätteblåbär, plommon,
paprika och även lite chili. Bramleys
tillverkar must, glögg, chilisås och
även en del sylt.

Lilla Labäck
Skofteby Hovet 2, Lidköping
070-682 69 88
På Lilla Labäck produceras ekologiskt
odlade grönsaker av många olika slag
som säljs i lokala livsmedelsbutiker
och till restauranger i hela Sverige

Läckö Strand
Kållandsö Sandviken, Lidköping
0510-100 47
På Läckö Strand finner du en rofylld
plats med sjön för ögonen och skogen
i ryggen. I caféet serveras
hembakat, lättare luncher med
närproducerat och ekologiska råvaror.
I butiken säljs eko-ägg, närproducerat mjöl, honung och andra
lokala och ekologiska produkter.

Kullans lycka
Kåregården 2, Lidköping
0510-59 00 80
För Kullans Lycka är helhetstänkande
viktigt. Djuren tas omsorgsfullt och
respektfullt om hand hela vägen.
Köttet säljs som det är eller förädlas
till charkuterivaror. Försäljning av
fårskinn, ullprodukter och charkuterivaror.

Läckö honung
Kållandsö Granvik 1, Lidköping
0510-100 65
Läckö Honung säljer flera olika
sorters honung samt naturprodukter
från Cum-Natura. De har även ett
stort utbud av högkvalitativa naturprodukter med honung, exempelvis
tvål, schampo och karameller.

Tantens bageri
Sockerbruksgatan 3, Lidköping
0510-54 00 00
Kakorna är bakade på mormors vis.
Äkta hantverk - med samma recept
som förr. En ren njutning!

Västgötalamm
Sunnersberg Holma, Lidköping
0510-151 28
Västgötalamm är en sammanslutning
av lokala lammproducenter. De
producerar kött av gourmékvalitet
från ekologiskt uppfödda djur, med
tonvikt på god djuromsorg, naturnära
produkter och närhet till
konsumenten.

GÖTENE
= Behöver bokas i förväg
= Säsongsöppet

= Öppet året runt

Berget Orangeri
Forshem Berget, Götene
073-808 50 05
Restaurang och café i ett vackert
orangerie. Inspirerande butik i
gårdens magasin.

Broby Struts
Broby, Källby
0510-521 21
Broby Struts är Västsveriges största
strutsfarm. De har en stor gårdsbutik
med tillhörande cafeteria/restaurang
och konstgalleri.

Köttex
Lundängsgatan 9, Götene
0511-596 51
Köttex produkter håller alltid hög
kvalitet. Delikatessbutiken har stor
sortering av svenskt kött, delikatesser,
ostar, smörgåsar, färdigmat och mycket
mera.

Rivendällgården
Kinne-Kleva Solbacken 1, Götene
070-763 22 64
På Rivendällgården hittar du
lokalproducerade, näringsrika och
färska grönsaker, bär och frukter som
är hållbart odlade med miljövänliga metoder för jordens
välmående på lång sikt, med omtanke
för djur och natur.

Skeby Gårdar
Skeby Åsen, Källby
073-027 77 08
Skeby Gårdar är ett oljeproducerande
företag. Deras rapsolja är livsmedelsgodkänd och de säljer sin ekologiska
kallpressade rapsolja direkt under
varumärket “Skeby Guld”.

Stockagården
Stockagården, Källby
070-254 14 46
Stockagården är ett företag inriktat
på grönsaksproduktion. De säljer sina
produkter genom gårdsförsäljning och
odlarföreningen Moek.

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.

