Välkommen till våra

ÄPPELDAGAR

Höstsäsongen går mot sitt slut och vad är bättre än att avsluta med två dagar i äpplets tecken. Vi bjuder
på information om våra svenska äpplen, sortbestämning, äppelutställning och godaste äppelkakan!
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Endast lördag

Trädgårdsprofilen
och äppelkännaren

KAY PETTERSSON
Kl 10.30, 12.00, 13.30 och 15.00
• Kay berättar om våra
vanligaste svenska äpplen
• Sortbestämning

Ta med dig minst 3 äpplen av varje
sort som du vill veta mer om

www.applegarden.se
info@applegarden.se
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Servera med
vaniljsås, glass eller
grädde och njut!

Båda dagarna
• Kaffe med äppelkaka och vaniljsås
(Få med receptet hem och plocka
fallfrukt till en egen äppelkaka)

• Plocka äpplen
från våra träd för 10:-/kilo
• Vi skänker bort riktigt stora och fina
ex av doftpelargonen ´Dr Westerlund´
(Du får gräva upp dem
själv ur våra lådor utanför orangeriet)

• Du får 50% på alla växter, 40% på alla
krukor och 30% på allt rostigt
• Vi visar ett 30-tal svenska äppelsorter
i en miniutställning
i samarbete med

070-734 30 40 • 070-535 37 10

Öppet ons-fre 10–18. Sista helgen varje månad lör-sön 10–17.

