Fransk Forår i Præstø 2020
Firmanavn

Hjemmeside

Sortiment

Annette-kunst

annette-kunst.dk

Glas og keramik fra eget værksted tilpasset årstiden og præstø. Pybnt til ophæng, haven, glasbilleder

Baltic Connection, skind og uld

skindoguld.dk

Lammeskind, uldstrømper, uldhjemmesko

Christian Tellefsen

Mit lille Galleri

Håndformet og -dekoreret keramik. Brugs- og pynteting. Skåle, fade, mindre skulpturer.

Madsen textil

madsen-textil.dk

Mineral sten, sterlingsølv, smykkefremstillinger m.m.

methaspandekager.dk

Pandekager, vafler mm. Candyfloss og slik.

By-Kogn

By-Kogn.dk

Håndsyede tasker og andes accessories, syet i skind og stof

Bjarne Hansen

bhkeramik.dk

Unika keramik. Primært raku brændt. Skåle, huse, figurer

Gila Vinimport Aps

gilavin.dk

Muscato bobler, hvidvin og rosévin. Måske en enkelt portvin

Køier Pølser Aps

facebook

18 forskellige spegepølser samt flæskesvær, rullepølser, hestefilet og svinemørbrad

Stina Bjerringgaard Hansen

facebook

Glaskunst og betonkunst af høj kvalitet

Angelma

facebook

Sølvsmykker i sterlingsølv. Fingerringe, øreringe, vedhæng, halskæder og armbånd. Sommerkjoler

Lakridsmanden

rejsestalden.dk

Hovedprodukt: vegansk lakrids og vingummi. Biprodukter: Molbo bitter, Dead Head Rom og få tyske vine

Eli Andersen

facebook

Honning og keramik

Sinaiabee

sinaiabee.dk

Hurtgttørrende vaffelvævede håndklæder og viskestykker i økologisk bomuld. Silke kimonoer

samme

samme
Methas Pandekager Mr. Candyman
samme

samme

Kafthan og kutha kjoler af recykled silkesarier. Kantha tæpper. Cashmere sjaler/ponchoer og smykker

Bondewiberg smykker

facebook

Unika sølvsmykker

Great Africa

greatafrica.dk

Møbler og brugskunst fremstillet af gamle vintønder fremstillet i Sydafrika. Møbler fremstillet af handicappede i Tanzania

Nordisk Salskrub

nordisksaltskrub.dk

Hudplejeprodukter, håndlavede uden parabener, konserverings- eller tilsætningsstoffer

pia prehn catering

piaprehn.dk

Brød og kager og sandwich

Isle of Møn Spirits

isleofmoen.com

Gin, snaps, tonic, lemonade og højt humør

Pinotageshoppen

pinotageshoppen.dk

Sydafrikanske kvalitetsvine samt vinrelaterede produkter. F.eks. Åbnere

Lis Ekmann Design

lis-ekmann.dk

Håndformede porcelænssmykker, dekoreret med guld, platin, perler og ædle stene. Reverse painting glaslamper og ophæng

MAEM

maemboutique.com

Tøj, mest kjoler, bluser, skjorter og sweatre

Draw Doodles Study

drawdoodlesstudy-shop.com

Et udvalg af kunsttryk produceret med fokus på kvalitet og miljø. Tegnet af BL (samarb med ZOO Kbh og Den danske naturfond

samme

Amanda by Winther

amandabywinther.com

Sommerhatte, håndsyede jakker. Tasker og håndlavede smykker.

Happy Lama Fairtrade

alpacashoppen.dk

Fairtrade Alpacaprodukter fra Ecuador - Plaider, ponchoer, sjaler, tørklæder

Ena Ethelberg

ena ethelberg

Smykker, eget design af naturmaterialer; perler, sten og krystaller. Farvede krystaller, sten, uroer, smykkeæsker

Mit køkken

facebook

marmelader og andre delikatesser

Altid Energetix

Altid Energetix

Fine magnetsmykker både til kvinder og mænd fra tyske Energetix

Bull og Co

bullogco.dk

Smykker. Frit valg: 2 stk. for 200 kr.

Gishale Design

gishale.dk

Smykker i slebne sten med indfatning af sølv og andre metaller. Speciale i grønlandske smykkestem.

Kultivator

kultivator.dk

Lokale produkter fra producenter i Vordingborg Kommune.

Laudécor-Art from my Heart

laudecor.dk

Garnskåle, krus, kander og andre brugsting i keramik; eget design og produktion. Færdigstrik i uld. Billeder i akryl og collage

samme

samme

JH Keramik

Keramik: Fugle og andre dyr i mange str.. Skåle og huse. Figurer som damer og trolde - og ikke mindst fantasidyr.

byBangshøj

bybangshoej.dk

Det italienske Torv

Toilettasker, små punge, grydelapper, thehætter og puder.
Italienske delikatesser direkte fra små producenter: Emiliane, parmesan ost, bonde salami, vin, øko likør. Honning, balsamico o.a.

LoveLou Jewellery

lovelou.dk

Dansk design. Elegante klassiske armbånd m. eksklusive Miyuki glasperler til både mog k/unisex og børn + sølv/forgyldte øreringe. Smykkeopbevaring i naturfarvet bomuld/hå

By Rosendal

byrosendal.dk

Eget By Rosendal design af cashmere bluser samt nyeste trends fra Paris. Til kvinder i alle aldre.

Oremandsgaard Destilleri

radiusdestillery.com

Gin og æblebrandy lavet på haveæbler fra Præstø, Jungshoved, Møn og Vordingborg. Diverse likører

Brita´s

facebook

Glaskunst og træ.

facebook

Hatte og kasketter

Per Fryba Christensen
samme
Uldbutikken

Uld- og skindprodulter
samme

By Rosendal se nr. 47
Maria Torstensson

marias-keramik.dk

åndlavede salver og crémer mm - samt unika keramik & skulpturer

Mjødgård

mjødgård.dk

Mikrobryggeri som er specialiseret i brygning af gourmet mjød, baseret på lokale råvarer. 4 varianter med hver deres smag og udtryk.

Lyspunktet

Stearinlys, håndstøbte. Lidt brugskunst. Og andre hyggelige ting.

Bekkers Kaffebar

bekkerskaffebar.dk

Lukket kaffevogn med salg af kaffe, kakao, smoothies & hjemmelavet coolies.

Deco - Les Tissus Colbetrt

lestissuscolbert.dk

Provencestoffer og-duge

Banana Cph Aps

bananacph.com

Vegansk soft ice produceret af overskudsbananer fra supermarkeder, uden sukker og mejeriprodukter. Toppings: kokos, chokolade mm.

Det lille Bryggeri

facebook

Øl, spiritus og specialiteter.

praestoevingaard.dk

Lokale vine fra egen vingård

samme
Præstø Vingård

Finn W. Folting

Ægte franske varer; porcelæn, monogrameret dæktøj, sengelinned, vattæpper og udsmykning til bord og hjem.

Lisbet Kronkvist

Perlesmykker, hæklede dyr, sjaler, tasker, strikkede tæpper

Kalles Faffe

kalle-kaffe.dk

Kaffebar

brændte-mandler.dk

Brændte mandler og brændte mandler med lakrids.

Engvang Frugtplantage

engvang-frugt.dk

Egne syltede og henkogte produkter af egne råvarer: marmelade, sirup, saft, æblemost. Eget gårdbageri: knækbrød, småkager, mindre kager

Danske Ølentusiaster

ale.dk/vordingborg

Ølsmagning og konkurrence. Salg af merchandise og hvervning af medlemmer

Luffes Antik

luffesantik.dk

Antikke og smukke ting, primært fra Frankrig. Brocante og vintage.

samme
Mads Eyde

Venteliste

Mads Eyde

Hatte primært i uld. Fra Frankrig og Italien

Hauge Weinell

haugeweinell.dk

Nye varer, brugskunst i naturmaterialer samt dekorationstilbehør. Egneproducerede dekorationer.

Mandelvognen

mandelvognen.dk

Brændte mandler - hasselnødder - peanuts - cashewnødder. Brændte mandler med smag.

Orangeriet

orangeriet.net

Lanterner og jern til haven

univers.dk

Keramik, brugskunst og kunst samt maleri

samme
Evys univers
Britt Sorgenfrey
Dress Me Up

Tasker m.m. i papirflet
dressmeup.dk

Smukke kjoler og bomber jakker i flotte farver og print. Flot udvalg af tørklæder og solbriller

