
Vær med, når ”frugtens Mekka” igen i år åbenbarer 
et veritabelt frugtorgie midt i Sakskøbing bykerne. 
De forventede + 20.000 gæster kan smage og 
handle sig gennem et væld af frisk frugt, forædlede 

frugtprodukter og.... Jeres ualmindeligt lækre street 
food tilbud! Alt mens de bliver underholdt af en bred 
vifte af forskellige madevents. Torv og hovedgade vil 
som altid være et stort åbent torvemarked. 

Markedsplads med boder
Vi omdanner torv og hovedgade til en stor markedsplads 
med omkring 60-70 udsalgssteder/boder. Her vil der som 
altid være en summen af glade mennesker og et kæmpe 
udvalg af frisk frugt og forædlede frugtprodukter - fra 
marmelade og most til syltetøj, eddike, øl, cider, lokal 
dansk vin, frugtbrændevin og meget andet. 

Madudsalgstelt 
Alle der ønsker at sælge mad på Frugtfestivalen reserverer 
en standplads i et af festivalens madudsalgstelte. 
Her samler vi alle festivalens gode restauratører, 
håndværksbagere mv. Undtagelser er madudsalgsvogne 

og Hotel Sakskøbing som sælger mad foran hotellet i 
eget telt. 
I Madudsalgsteltene vil man som gæst kunne blive fristet 
af lækre retter baseret på frugt, gerne udviklet særligt 
til festivalen. Den gode danske sten- og kernefrugt 
skal derfor være et naturligt omdrejningspunkt for 
dit madudsalg, og vi glæder os til igen i år at kunne 
byde på bl.a. æblepølser, lækre salater, frugtis mv. 
Hotel Saxkjøbing afholder også, traditionen tro, 
frugtavlerfestmiddag i teatersalen lørdag aften.  

Af vedhæftede tilmeldingsformular fremgår udstiller-
betingelser mv. 

UDSTILLERINVITATION til

RESTAURATØRER og MADHÅNDVÆRKERE
Vi glæder os til at se jer, når vi for 11. gang 

fejrer Frugtfestival i Sakskøbing: 
Weekenden den 15. og 16. september 2018 

På vegne af Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival og mange varme hilsener fra

Sakskøbing Handelstandsforening, Jan Petersen. Næstformand, Birthe Aagaard tlf. 54 70 59 59.  
Projektleder, Karin Hvidtfeldt tlf. 24 63 47 45. Formand, Gastronomsik iværksætter Claus Meyer

Det bliver fantastisk vi glæder os allerede!


