Rundturer för att smaka lokalproducerad mat – t om 20 augusti
Här hittar du förslag på rundturer där du kan smaka lokalproducerad mat och dryck.
Turerna gör du på egen hand. Du kan promenera, cykla, åka buss eller ta egen bil.
Vissa turer kan göras många dagar i veckan, andra bara någon särskild veckodag.
Mer information och kartor smakapåkristinehamn.se. Öppettider i kursiv stil.

Norra turen – tisdag-lördag
Tisdag-lördag kan du äta lunch på Ölme Prästgård
Gästgiveri (12-15) och sedan fika med italienska
influenser på Oliveriet (11-18/10-15) eller med utsikt
över Vänern på Panncentralen (10-16). (Onsdaglördag har även Sockerslottet (13-18/11-16) öppet för
fika).

Södra turen – alla dagar
Alla dagar kan du åka till ICA Nyvalls i Bäckhammar
(10-18/10-15/11-15) för att handla något
lokalproducerat till picnicen. Därefter kan du åka och
titta på en äppelodling, ha picnic och kanske bada i
sjön Skagern eller i Vänern.

Djur & natur - torsdagar
På torsdagar kan du handla något lokalproducerat på
ICA Nyvalls Bäckhammar (10-18). Därefter kan du
åka och titta på en äppelodling, ha picnic och kanske
bada i sjön Skagern. På vägen tillbaka till
Kristinehamn kan du handla något lokalproducerat
kött på Sörgårdens gårdsbutik (14-18). Här finns även
djur att titta på. Observera att på torsdagar skiljer sig
rundan från lördagar pga öppettider hos Sörgården.

Utan bil – onsdag-fredag
Onsdag-fredag kan du (utan bil) äta en
italienskinspirerad lunch på Oliveriet
(11-18/10-15), fika och köpa chokladpraliner på
Sockerslottet (13-18) och avsluta med middag på
White Guide klassade Ölme Prästgård Gästgiveri
(17-22) (dit man kan ta buss 500 från stan).

Mat & öl utan bil – fredagar (ej 4 aug)
På fredagar kan du äta en italienskinspirerad lunch på
Oliveriet (11-18), fika och köpa chokladpraliner på
Sockerslottet (13-18), prova hantverksproducerad öl
på det lokala bryggeriet Wermlands Brygghus - ej 4
aug - (17-20) och avsluta med middag på White
Guide klassade Ölme Prästgård Gästgiveri (17-22)
(dit man kan ta buss 500 från stan).

Djur & natur - lördagar
På lördagar kan du åka till Sörgårdens gårdsbutik
(10-13) för att handla något lokalproducerat till grillen
och se på djur. Därefter kan du åka och titta på en
äppelodling, ha picnic och kanske bada i sjön
Skagern. På vägen tillbaka till Kristinehamn kan du
handla lokalt hjortkött på ICA Nyvalls i Bäckhammar.

Strand till strand – torsdag-söndag
Torsdag-söndag kan du äta lunch på Panncentralen
(10-16) vid Kristinehamns konstmuseum, med utsikt
över Vänern. Du kan sedan titta på den aktuella
utställningen innan du tar bilen till Nässundets
vedugnsbageri (10-18), som är inhyst i en historisk
stationsbyggnad vid Hyttsjön, för fika.

Centrum – lördagar
Ät lunch på Oliveriet (10-15) - ett litet Italien i
Kristinehamn med både butik och restaurang/café,
och sedan fika på Sockerslottet (11-16) - en kyrka
omgjord till café, hotell och butik. På
Sockerslottet finns också choklad- och tårtproduktion
samt kursverksamhet. Platserna ligger på
gångavstånd från varandra och på vägen kan man
njuta av gamla Kristinehamn längs Trädgårdsgatan.

White Guide – torsdag-söndag
Torsdag-söndag kan du äta lunch på White Guide
klassade Ölme Prästgård Gästgiveri (12-15) i ett
anrikt hus från 1700-talet beläget i Ölme utanför
Kristinehamn. Därefter kan du ta bilen norrut för att
fika på Nässundets vedugnsbageri (10-18) i en
historisk järnvägsstation (vars café också är White
Guide klassat).

