
Terrassgrill
Vi tänder den stora grillen & öppnar 
terrassbaren….Ni välkomnas till en 

grillbuffé på svenska & lokala råvaror
med en fantastisk utsikt över Torpasjön.

Innan grillbuffén serverar vi er en 
ekologisk prosecco samt ett urval 

charkuterier från våra lokala gårdar. 
min.15 pers   535 kr/pers

Helgrillad gris
Vi grillar Limmareds gris & öppnar 

terrassbaren…. Till detta dukar vi upp en 
buffé med säsongsinspirerade rätter

lagat på svenska & lokala råvaror.
Vi dukar till er på Hofsnäs terrass med 
utsikt över Torpasjön. Innan bufféen 

serverar vi er en ekologisk prosecco samt ett
urval charkuterier från våra lokala gårdar.

min. 30 pers  625 kr/pers

5-rätters 
gourmetmiddag

Låt kockarna i vårt KRAV märkta 
Herrgårdskök laga er en gourmetmiddag 
på svenska & lokala råvaror. Vi dukar till 
er på Hofsnäs 2:a våning eller på terrassen. 

Innan middagen serverar vi er 
en ekologisk prosecco

625 kr/pers

Hälsa är allt….
Boka en föreläsning eller en tränings-

stund med Madeleine Rybeck, en 
välrekryterad personlig tränare som 
driver Fitnesscoachen och som sitter 

inne med kunskap i massor…..
titta in på fitnesscoachen.com
Kontakta oss för en offert…

Alla priser är exkl.moms

Ta med ert gäng på något extra! Vi har mycket av det goda i området….

Ölprovning 
med Marbäcksöl

Prova ofiltrerade & smakfulla 
ölsorter från Hofsnäs 
egna Historieserie….

175 kr/pers min. 15 pers

Historievandring 
kring Hofsnäs

Låt vår Guide Gun ta med er 
på en gemytlig promenad genom 

tiderna på Hofsnäs.
85 kr/pers min. 15 pers

Smakstund i Hofsnäs 
lilla Saluhall

I vårt 1700-tals mjölmagasin 
har vi samlat mer än 40 lokala 

producenter. Här hittar ni
allt från rökta korvar till 

handrullat godis. Välkomna in 
på en smakprovning…..

245 kr/pers min. 15 pers
I priset ingår en liten matkasse

med lokal mat, värde 130 kr

Sommarbuffé på Terrassen
Vi lagar en somrig buffé på svenska & 

lokala råvaror och välkomnar er till 
dukade bord på terrassen med utsikt över 
Torpasjön. Innan er buffé serverar vi er en 

ekologisk prosecco.   min.15 pers
355 kr/pers

Alla priser är exkl. moms

Afternoon tea på Herrgården 
Vi dukar upp en härlig buffé med scones, snittar, 

kakor och allt som hör Afternoon tea till. 

245 kr/pers min. 20 pers  

serveras fram till 17.00

Endast förbokning



Heldagskonferens
Nygräddade scones

Liten fika
Lunch på lokala råvaror

Hembakat
395 kr/pers

I konferenspriset ingår också 
frukt, vatten och godis.

Halvdagskonferens
Ca. 5 timmar

Nygräddade scones/Hembakat
Lunch på lokala råvaror

315 kr/pers

I konferenspriset ingår också
frukt, vatten och godis.

Konferenser 2017

Konferens med övernattning
Kontakta oss för mer information och priser.

I vårt konferensrum har ni tillgång
till projektor och duk , whiteboard, 

anteckningsblock och pennor.
Trådlöst nätverk finns på plats.

Alla priser är exklusive moms.

FÖR GRUPPER OCH
STÖRRE SÄLLSKAP

Äkta Mat i Äkta Miljö

Transporten
 ut till oss....

Vi samarbetar med Östra kinds 
Taxi som har den perfekta 

transporten till oss:
Bussar för stora som små sällskap....

Prisex: 30 pers Borås-Hofsnäs T/R
3700 kr ex. moms

Kontakta oss för offert.


