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Sommartid finns något för alla.
Njut av en måltid utomhus eller i
en restaurang. Fika på något av
kaféerna i trakten eller handla på
en av de många gårdsbutikerna.
Upplev en unik middag i bruksmiljö
eller laga till en festmåltid med
vänner i ett proffskök. Valet är ditt!

TURISTINFORMATION
0152-291 00
turism@strangnas.se
strangnas.se/turism
turismstrangnasmariefred

INFO POINT STRÄNGNÄS
Kontaktcenter Strängnäs kommun
Nygatan 10, Strängnäs

INFO POINT MARIEFRED
15 juni–15 augusti
Kyrkogatan 13, Mariefred
0152-297 90
För fler Info Points se vår webbplats.

BESÖKSGUIDE 2022
STRÄNGNÄS
MARIEFRED
STALLARHOLMEN
ÅKERS STYCKEBRUK

Matupplevelser för alla smaker

Laga maten tillsammans

Fler matupplevelser

#Sveriges fikaidyll
Vi är stolta över att ha flera prisbelönta kaféer i
mysiga miljöer med ekologiskt och närproducerat
utbud. Flera av dem finns listade i White Guide
som uppmärksammar kaféer och restauranger
som håller en hög kvalitet på mat, dryck,
service och atmosfär. strangnas.se/fikaidyll

Ulvälls herrgård i Strängnäs
På Ulvhälls herrgård finns möjlighet att i grupp
laga mat tillsammans i en professionell matstudio.
Välj att laga mat med eller utan vägledning av en
köksmästare. ulvhall.se

Gripsholms värdshus i Mariefred är ett av
Sveriges äldsta värdshus som nu även har ett
trädgårdskafé: Callanderska Gården Schweizeri.
På Fogdö mat och keramik kan du både fika,
dreja samt äta »hemmahos« utomhus.
Till »kakslottet« Taxinge kan du resa med
ångbåt eller ångtåg.
Skottvångs gruva i Åkers bergslag bjuder på
kombinationen: värdshus, vildmark och musik.
På S/S Mariefred kan du avnjuta en ångbåtsbiff under sträckan Stockholm–Mariefred.
Villa Sjövik har en inspirerande visningsträdgård där fika är inkluderat i entrávgiften.

Äleby gård på Selaön i Stallarholmen
Laga mat tillsammans under ledning av en köksmästare som delar med sig av sina tips. I skafferiet
finns främst gårdens egenproducerade råvaror.
aleby.com

Smaka på Sörmland –
middag i bruksmiljö

Hornuddens trädgård på Aspö i Strängnäs
Egen ekologisk odling med restaurang, gårdsbutik
och bokloppis – allt samlat på en och samma plats
vid kanten av Mälaren. Ät och drick ekologiskt
i restaurangen, i trädgården eller i något av de
ombonade växthusen. hornudden.net

På fyra platser runt om i Sörmland finns möjlighet
till en unik måltidsupplevelse utomhus. En av
platserna är i bruksmiljön vid Åkers styckebruk.
Här kan ni tillreda en måltid i form av »do it
yourself«, kock vid bordet, trerättersmiddag
eller familjelunch bland annat.
emmagron.se

Osprey farm på Fogdö i Strängnäs
Här odlas ekologisk mat med kärlek. På Osprey
farm kan du träffa trädgårdsmästare och få
odlingsinspiration. Du kan också boka långlunch
med kända gästkockar eller gå en kurs i keramik
och drejning. ospreysweden.se
Gårdsbutiker
Vill du handla direkt från lokala matproducenter?
I trakten finns gott om gårdsbutiker med olika
inriktningar. strangnas.se/gardsbutiker

Fler unika måltidsupplevelser kan du läsa
om här: strangnas.se/ataochfika

Här kan du läsa mer om våra restauranger och
kaféer: strangnas.se/ataochfika

