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Följ oss i sociala medier:

Vinn middag för två på
din favoritrestaurang
inom Smaka på
Västsverige 
 
När du besöker en Smaka på
Västsverige-certifierad restaurang
kan du vara säker på att de lokalt
producerade råvarorna som ligger
på tallriken håller högsta svenska
klass. 
 
Just nu finns hela 43 Smaka på
Västsverige-restauranger i vår
region. Nu erbjuder vi dig en unik
möjlighet att få äta en middag för
två på valfri Smaka på
Västsverige-restaurang (klicka här
för att se vilka restauranger det
gäller)
 
Allt du behöver göra för en chans
att vinna detta fantastiska pris är
att svara på frågan: Vilken Smaka
på Västsverigerestaurang skulle du
helst vilja besöka och varför? 
 

Tävla här

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

www.vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Nordens bästa ostronöppnare koras i Grebbestad 
 
Med Nordiska Mästerskapen i ostronöppning öppnar Grebbestad upp
ordentligt för säsongen. Folkligt, festligt och fullsatt brukar vara fallet när
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Tareq Taylor tävlar i
ostronöppningen 
 
Efter vinsten i Kockarnas kamp i
TV4 laddar Tareq Taylor om för
nästa utmaning. Den 5 maj gästar
han nämligen Nordiska
Mästerskapen i ostronöppning i
Grebbestad och deltar i den öppna
klassen. 
 

Så laddar han upp inför NM i ostronöppning

Åk till Skaraborg med
familjen i sommar 
 
Under sommaren förvandlas
Skaraborg till en fantastisk lekplats
för både stora och små - ett riktigt
familjeäventyr med andra ord.

Nordens vassaste ostronöppnare gör upp om titeln, och så blir det
säkerligen även i år. Evenemanget hålls i år för första gången i
Charlottenlund, Grebbestads anrika Folkets park, den 5 maj 
 

Läs mer här

Fikasugen? Kom till Millenniumplatsen i Göteborg den
14 maj 
 
Den 14 maj utses årets bästa café när White Guide Café-kalaset hålls på
Stora Teatern i Göteborg. Samtidigt som detta pågår, finns en rad olika
utställare på plats utanför Stora Teatern, vid Millenniumplatsen. Om du har
vägarna förbi, passa på att besöka bland andra Smaka på Västsverige,
Alingsås - The Capital of fika samt foodtrucks från Gettergoda (glass),
Kaffeluckan och Cruizin Coffee. 
 
 

Läs mer här
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Längs en rundtur hittar du
Skandinaviens största vattenpark,
ett sagoslott från 1200-talet, en
superspännande fästning, en
vindlande kanal och Sveriges
bästa äventyrsbad. Och en massa
andra skojigheter däremellan. 
 

Läs mer här

Skulptur i Pilane - ett
perfekt utflyktsmål en
vacker vårdag 
 
Den 19 maj öppnar Skulptur i
Pilane för säsongen. Mitt i det
bohuslänska kulturlandskapet på
Tjörn arrangeras varje sommar en
skulpturutställning med bidrag från
världsledande konstnärer. Du rör
dig fritt mellan konstverken, tittar
på de betande fåren och njuter av
utsikten från Västerhavet - ett
perfekt utflyktsmål en vacker vår-
eller sommardag! 
 

Läs mer här

Dalslands kanal 150 år -
nu invigs
jubileumsutställningen 
 
2018 är det 150 år sedan
Dalslands kanal invigdes av
dåvarande Kung Carl XV, som
gjorde den första färden i det nya
sjö- och kanalsystemet. Den 30
april öppnar jubileumsutställningen
AKVEDUKT 1868 på Dalsland
Center i Håverud. Här görs
nedslag i såväl Dalslands kanals
som Akvedukten i Håveruds
historia. 
 

Läs mer om utställningen och andra
jubileumsaktiviteter här

vastsverige.com
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