Landgoedwinkel de Rading, genieten van de winkel én de omgeving!
Een bijzondere combinatie van kwekerij, winkel en horeca, prachtig gelegen op de grens van
Hilversum en Loosdrecht.
De winkel is onderdeel van TOMINGROEP. TOMINGROEP biedt mensen die kunnen en willen
werken, maar die door een persoonlijke oorzaak geen mogelijkheid hebben op een baan op de
reguliere arbeidsmarkt, een kans om onder aangepaste omstandigheden aan de slag te gaan.
U bij ons terecht voor:
Kamerplanten en tuinplanten
Op zoek naar een mooie plant? De Landgoedwinkel verkoopt ze van groot
tot klein. In onze kwekerij wordt milieuvriendelijk geteeld en staat altijd wel
iets in bloei. Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden
en de verzorging. De maand december staat bij de Landgoedwinkel in het
teken van de kerst. Wij hebben dan een ruim assortiment aan kerstbomen,
kersttakken en kerstdecoratie.

Tuinspullen
Naast verschillende soorten potgrond en bemesting verkopen wij ook klein
tuingereedschap zoals snoeischaren, tuinslangen, barometers en harken.
Ook verkopen wij producten van Eco-style voor milieuvriendelijk tuinieren.
Deze producten bevatten geen genetisch gemanipuleerde ingrediënten,
verstoren geen natuurlijke processen en verstoren geen voedselketens in
ons leefmilieu.

Biologisch geteelde groenten en fruit
Ieder seizoen kunt u bij ons terecht voor de meest verse biologische
groente en fruit die u kunt vinden. Onze tuinman of tuinman oogst het vers
waar u bij staat!

Pluktuin
Van juli t/m oktober kunt u in onze pluktuin zelf bloemen plukken en zo een
prachtig kleurrijk en persoonlijk boeket samenstellen.

Originele cadeauartikelen
Op zoek naar een leuk cadeau voor een ander of voor uzelf? In onze winkel
zult u zeker slagen met een grote keuze uit potten, kandelaars, kaarsen,
vazen, zeepjes, woonaccessoires, windgongen en kookattributen. Wij
verkopen enkele unieke artikelen.

Levensmiddelen
In onze winkel vindt u ook een kleine selectie ambachtelijke lekkernijen:
- Soezie Bakmeel, om thuis heerlijk brood mee te bakken
- Biologische thee van Piramide
- Biologische honing van de Traay
- Ambachtelijk bereide producten van Jan Bax Veen zoals Oud
Hollands snoep, Kruidenwijn, jam, appelstroop en boerenmosterd
- Biologische en ambachtelijke soep van de Kleinste Soepfabriek
- Terra Sana bijzondere (lekkere) biologische levensmiddelen

Koek & Ei
Rustig genieten in de serre, de tuin of op het terras van een kopje koffie,
heerlijke zelfgemaakte cake, taart, soep, tosti’s en uitsmijters. Waar
mogelijk maken we gebruik van eieren van onze eigen kippen ‘Willem and
his chicks’!

Wandelen en picknicken
Wist u al dat u vanaf de Landgoedwinkel heerlijk kunt wandelen over het
eeuwenoude St. Annapad naar de Horneboegse heide en het Loosdrechtse
bos? Uiteraard verstrekken wij ook een wandelroute zodat u niks moois zult
missen tijdens uw wandeling. Bel ons gerust voor meer informatie!

Kom ook eens langs om te ervaren hoe uniek de Landgoedwinkel is. Graag tot ziens!

