Poängpromenad! På insidan finns nummer vid 13 platser, där finner
du en fråga, svara på alla och lämna in talongen på det sista stället
du besöker. Av alla som svarat flest rätt lottar vi 3 vinnare.

Namn & telefon nr:

GULLMARSSTRAND HOTELL OCH RESTAURANG
Serverar lamm från Stuveröds fårgård under lunch och middag. Boka bord på
0523-66 77 88 eller info@gullmarsstrand.se

LYCKANS SLIP
Grundéns regnkläder, allt till hummerfisket och stickat från Emma & Marlena.

RESTAURANG BRYGGHUSET
Serverar moules frites på Mollösunds musslor mellan 12.00-16.00 , njut av en
gin-drink. Köp Brygghusets goda mörka filmjölksbröd eller deras fina och smarriga
kokbok "Äta vid Havet".

DANIELS VÄG 6
Egendesignade tyger och akvareller.

TEMPOBUTIKEN I FISKEBÄCKSKIL
Smaka och köp fantastisk must från Röds Musteri i Bokenäs. Erbjudande på
höstmarknaden högrev Black Angus 99kr/kg

SKAFTÖ MARINMUSEEUM
I Stockevik kan du uppleva och imponeras av mer än 500 båtmotorer, den
äldsta från 1960-talet. Vackert bevarade och visade.

EVENSÅS 406 ÖSTERSIDAN
Loppis i Ladan på Evensås. Smått, gott och lite till!

SOMMARDEPÅN & GRUNDSUNDS MARINA
Fina lyktor, härliga plädar, spännande skrubbtvålar i ull och mycket mer. Njut av en
tomatsoppa, panini, eller kanske välj att dricka en god kaffe på bryggan!
Grundsunds marina har allt till hummerfisket samt rea på utvalda produkter i butiken.

"CHALSES AFFÄR" GRUNDSUND
Skaftö producerad keramik från JB Keramik, hantverk av Yvonne Falk och
blommor och lökar från Westgarden.

HANNAS I HAMNEN

Unika erbjudanden på höst/vinterjackor, kashmir och stickat från Öjbro Vantfabrik.

STUVERÖDS FÅRGÅRD
Höstmarknad! Mat- och konsthantverk med det svenska allmogefåret i fokus.

GRUNDENS HOTELL GRUNDSUND
"Öppet hotell" - kom och besök oss. Kreativt höstpyssel för barnen.

LÅNGEDALEN 254 GRUNDSUND
Loppis hos Ann-Louise. Smått och gott och lite till.

KRÖGENS FISK & KROG GRUNDSUND
Mellan klockan 18-19 (drop in) demonstrerar och berättar ”havsbonden” Fredrik
Gröndahl, Nordic Sea farm, om forskningen och arbetet med havsbaserad mat.
Han dukar upp i uteverandan på Krögens och där minglar, lyssnar och provsmakar
SKAFTÖ MARINMUSEUM
du. Kl. 19 öppnar restaurangen med a la carte, förbokning till middagen krävs.
cooked slowly at low temperatures, allowing
Tony
serverar ”Lammsymfoni” en tallrik smakrik upplevelse av Stuveröds-lammets
the meat to become tender
alla delar. Ring 0736 - 17 42 03 för att boka.

LÅ
L N6G
2 8E DAATLLEANN G
T IRCU N
GDR S
UU
NN
DD
SUND
type
of thick Atlantic
cream-based
soupupp.
or chowder
to Newpå
England
clam
chowder,
Fiskebåten
öppnar
Upplev similar
en fiskebåt
nära håll
och
se hur with
allt
corn
fungerar.

H
A LNANNASSP IU N
HK
A TMENNE G
N RGURNUDNSDUSNUDNSD M A R I N A
BA

seafood dish consisting of various types and preparations of clam which are cooked by
Hyr själv en kajak och paddla runt Skaftö den 17/9. Heldagshyran är då
steaming

reducerad med 100kr/kajak. Eller anmäl dig till höstmarknadspaddling!
Paddling marknadsstopp på Fårgården i Stuveröd från Grundsund.
Kostar 900 kr/person att följa med, begränsat antal platser. Samling 9.30
Grundsunds Marina 17/9. Åter senast 17.00 Bokning av plats senast torsdag den
15/9. Vilket håll paddlingen går avgörs på lördagen.
Bokning på kontakt@balanspunkten.nu eller på sms 0707-33 22 40.
Ta med en egen fika i kajaken om du vet att du blir hungrig, eller köp fika på
marknadsstoppet i Stuveröd.

BUTIK RÅGÅRDSVIK I GRUNDSUND
Hösterbjudande klockan 11-15! En påse av butikens te, med Skaftö ortsnamn, till de
som handlar för 500:-.
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