Laatste streekmarkt van het seizoen!
Zaterdag 1 oktober is alweer de laatste Friese Streekmarkt van 2016. Op het Appie Tjalmaplein
worden nog eenmaal de kramen opgesteld om u een breed aanbod van streekproducten aan te
kunnen bieden. De markt wordt gehouden van 10:00 tot 16:00 uur. Wilt u deze keer wat extra
meenemen voor de wintervoorraad? De producenten vertellen u graag hoe u hun producten het best
kunt bewaren.
De tijd van stoofpeertjes is weer aangebroken. Een heerlijke
seizoensgroente! Maar wist u ook dat u van stoofpeertjes ook
heerlijke jam en saus kunt maken? De jam kunt u proeven bij
Met Smaak Gemaakt. En neemt u en de stoofpeertjessaus en
de stoofpeertjesjam mee dan is deze combinatie extra
aantrekkelijk geprijsd!

Als we buiten lopen zien we al weer eikels,
beukennootjes en straks ook weer kastanjes. De
bloesem van de Kastanjeboom levert een zeer
bijzondere honing op met een heel eigen smaak.
Een honingsoort die zich uitstekend leent als
verrijking voor verschillende recepten. Benieuwd
naar de Kastanjehoning? U kunt de honing proeven
bij Imkerij De Delleburen en de imker heeft er een
speciale najaarsaanbieding van gemaakt voor deze
laatste markt.
Een populair product blijkt iedere streekmarkt toch weer de gerookte vis van Hobbyrokerij Tuk. Al
voor dat de markt open is, komen de eerste bestellingen al binnen. En de laatste visjes verlaten de
markt al voordat deze afgelopen is. Het zal voor de vaste klanten dan ook wel even wennen zijn om
het de komende maanden zonder hun vis te moeten stellen. Maar om nog even extra te kunnen
genieten heeft Patrick aanstaande zaterdag enkele smakelijke aanbiedingen voor u!
Het seizoen 2016 is voorbij gevlogen. Een seizoen
waarin u vertrouwde gezichten opnieuw terug zag,
maar ook nieuwe standhouders leerde kennen. De
komende maanden gaan we benutten om ons voor
te bereiden op het achtste seizoen om u ook in
2017 weer een aantal aantrekkelijke
streekmarkten te kunnen bieden.
Tot volgend jaar!

