GLADMATTUR med Julehandel
Jersey Meieriet, Røysland Gaard, Veen Gardsutsalg,
Byrkjedalstunet & Gjesdal Spinneri

dagstur torsdag 17.11.22.

Avreise fra Skipper Worse Tasta kl. 08.00, Skipper Worse Ledaal kl. 08.15 og Skipper Worse
Madla kl. 08.30. Turen går utover til Jæren.
Vi besøker først JERSEY MEIERIET på Herigstad utenfor Bryne – et lite gardsmeieri. Her blir
det kaffe og smaksprøver. De selger Jerseyproduker av Jerseykyr som helmelk, fløte,
dessertfløte, rømme, smør, buttermilk/saup, yoghurt, skummet kulturmelk, skjørost, mager
ferskost, is og sjokomelk. Dessuten forskjellige kjøtt og kjøttprodukter av Jerseykua, for å
nevne noe. Ved ankomst blir det orientering om meieriet og gården, deretter kaffe og
smaksprøver og så handel i butikken.
Vi vender vestover til RØYSLAND GAARD på Bue i Bjerkreim. Her lager og selger de
gårdsprodukter av sauerasen svartfjes, som tørka og røkt pinnasteik/pinnakjøtt, saltet og
tørket lammekjøtt pluss andre produkter. Ved ankomst orientering om plassen,
smaksprøver, før vi avslutter med handel i butikken.

Vi fortsetter så mot Gloppedalsura og Byrkjedalstunet og gjør et stopp hos VEEN
GARDSUTSALG på Veen i Bjerkreim. Denne gården driver med geiter. Ved ankomst
orientering og smaksprøver av geiteprodukter. I gårdsbutikken selger de bl.a.: Kjøttdeig,
kjekjøtt, speke- og middagspølser, hvit- og brun geitost, m.m.

På det hyggelige Byrkjedalstunet blir det servert middag i kafeen med påfølgende
«julehandel» i butikken. Meny: Sprøstekt svineribbe servert med medisterpølser,
medisterkaker, svisker, epler, rødkål og smakfull ribbesaus.
Siste besøk for dagen er på SPINNERIET i Gjestdal. Her blir det nye sjanser til julehandel eller
kjøp av billig garn. De har en egen «outlet» med gode tilbud. I butikken har de ellers 20%
rabatt på alle priser for bussgrupper, utenom garn.
Tilbake til Stavanger ca. kl.18.00 etter en «julematglad» og opplevelsesrik dag.
Hvis det skal handles matvarer underveis så er det en fordel å ha med en kjølebag. Det kan også
være en fordel å gjøre seg opp en mening om hva en planlegger å handle på Byrkjedalstunet, og
spesielt på Spinneriet. Her har de garn av alle typer og kvaliteter og vi har begrenset tid på hver plass
til handel. Kle deg etter værforholdene denne dagen, men besøkene vil stort sett foregå under tak.

Pris pr. person ved 25 betalende

kr 1.295,-

Prisen inkluderer; Bussturen med sjåfør og buss fra Finnøy Busstur, besøk og smaksprøver
på Jersey Meieriet, besøk og smaksprøver på Røysland Gaard Bue, besøk og smaksprøver på
Veen Gardsutsalg, julemiddag på Byrkjdalstunet, besøk på Gjesdal Spinneri, reiseleder Per
Svanes fra Skipper Worse.

Påmelding innen 01.11.22 til Skipper Worse Ledaal
Tek.arr.

