
9 augusti - Matens dag  25-årsjubileum!
En riktig matdag i det gröna. provsmaka och köp med er mat och dryck från traktens 
producenter. Aktiviteter för både stora och små. En succédag! Herrgården serverar grillat 
sjuhäradskött utomhus och ännu mer närproducerad mat i restaurangen. Kl. 11.00-15.00
I samarbete med LRF. Kontakt utställare/arrangemang: Lars-Erik Enoksson. 0708-64 44 07

29 augusti - Årets högljudda händelse är tillbaka! Sportvagnsträffen, en klassiker!
Utnämnd till Sveriges finaste sportvagnsträff kl 10.00-15.00
Mer information finns på www.sportvagnstraffen.se
10-årsjubileum! Konsert med Bohuslän Big Band Kl.18.00 
Mer information kommer...

6 september - Historiedrama på Gården
Har ni hört historien om Hofsnäs? Kinds guideförening tar er med tillbaka i tiden. Träffa 
många av de starka personerna som en gång huserade på gården i en dramatisering. En mysig familje-
dag med kultur och smak. Guiderna dramatiserar en grupp för vuxna och en för barn. 
Mer information kommer... i priset ingår mumsbitar som de åts förr. Kl. 14.00-16.00
Anmälan info@hofsnas.se eller gun@kindsguide.se

6 september - Bakluckeloppis, en återkommande succé!
Arrangeras för 5:e året i rad. Kl. 11.00-15.00 på Hofsnäs fotbollsplan. Köp och sälj blandade 
ting direkt från bakluckan. Anmälan info@hofsnas.se eller 0325-403 21

4 oktober - Afternoon tea
Hofsnäs andra våning bjuder in till afternoon tea i Herrgårdsmiljö. Buffé med hembakat bröd 
och kakor. Goda marmelader och andra givna tillbehör. Lokalt och svenskt! 
Kl. 15.00-17.00 - 175 kr / per person (Endast förbokning) 

10 oktober - Herrgårdsmingel en trappa upp....

 Marbäcksöl står för drycken och vi helgrillar gris från Limmareds säteri.
Ölpaket med bordsprovning och buffé med hellgrillad gris, 395 kr / per person
Det går att byta ut ölen mot vinpaket alt. alkoholfritt.
Baren är öppen hela kvällen.....
Kl. 19.00 (Endast förbokning)

24 oktober - Whiskyprovning
För 4:e året arrangerar vi denna återkommande succé! Med vällagad och välsmakande buffé 
från våra lokala producenter. Kl. 18.00-23.00 - 650 kr / per person
För er som inte vill prova whisky erbjuder vi lokalproducerad buffé med vinpaket (2 glas) 
495 kr / per person (Endast förbokning)

1 november - Afternoon tea
Hofsnäs andra våning bjuder in till afternoon tea i Herrgårdsmiljö. Buffé med hembakat bröd 
och kakor. Goda marmelader och andra givna tillbehör. Lokalt och svenskt! 
Kl. 15.00-17.00 - 175 kr / per person (Endast förbokning)

8 november - Fars dag
Vi dukar upp en härlig buffé av svenska och lokala råvaror. Välkomna till dukade bord en trappa upp! 
Kl. 13.00 - 325 kr / per person (Endast förbokning)

28 november -  21 december - Julbord!
Vi dukar upp vårt stora och populära julbord. Traditionellt såväl som nya smaker finns att avnjuta. 
Självklart är rätterna övervägande lagade på svenska och lokala råvaror. 
Till hösten hittar ni hela menyn på www.hofsnas.se under högtider.
(Endast förbokning)

Hofsnäs ”Lilla Saluhall” och Julkafé
Kom i julstämning i vårt 1700-tals Magasin. Köp med er den perfekta julklappen och värm 
er med rykande glögg och hembakat med julens alla kryddor.
Öppet: 28-29/12, 5-6/12, 12-13/12, 19-20/12  Kl. 11.00-16.00
I år har vi fått upp värmen med braskamin!

EVENT PÅ HERRGÅRDEN 2015
1 maj - premiär för Hofsnäs Terrassgrill- och utomhuskök
Våren här här och vi har flyttat ut vårt grillkök!
Här skall det grillas hela sommaren.......Under utvalda dagar under sommaren kommer ni att 
kunna beställa mat direkt från grillköket på terrassen. Det är också här vi dukar upp vår goda 
grillbuffé under onsdagskvällarna i sommar! 
Datum hittar ni på vår hemsida under Kafé & Bistro.

31 maj - Morsdagsfirande
Härlig buffé på svenska och lokala råvaror. Välkomna till dukade bord en trappa upp! 
Kl. 13.00 - 345 kr/per person  (Endast förbokning)

6 juni - Nationaldagsfirande på Herrgården
Vi hyllar vårt fina land med pompa och ståt. 
Svenljunga ungdomsmusiker underhåller. Kl.15.00-16.00
Restaurangen och kaféet serverar svenskinspirerad mat och nationaldagsbakelse.
Nationaldagsbuffé på svenska och lokala råvaror.
Välkomna till dukade bord en trappa upp! Kl. 13.00 - 345 kr / per person
(Endast förbokning)  Fantastiskt trevlig stämning!

19 juni - Midsommar på Hofsnäs, en given tradition!
Vi välkomnar alla till ett traditionellt midsommarfirande på Hofsnäs Herrgård. Köket serverar 
sill och potatis och kafèet laddar med hembakade jordgubbstårtor. Midsommarstången reses 
kl. 14.00 med dans och underhållning. I samarbete med Länghems IF Supporterklubb.

Vi dukar upp en härlig midsommarbuffé
På svenska och lokala råvaror. Välkomna till dukade bord en trappa upp!
Kl. 13.00 - 345 kr / per person   (Endast förbokning) 

20 juni - Vi dukar upp en härlig midsommarbuffé
På svenska och lokala råvaror. Välkomna till dukade bord en trappa upp!
Kl. 13.00 - 345 kr / per person   (Endast förbokning)

Kaféet och restaurangen stänger 18.00 den 15/7,  22/7,  29/7  & 5/8
15 juli - Terrassgrillen är tänd!
Ta bilen, båten eller cykeln och kom förbi på en unik sommarkväll på Hofsnäs Herrgård. 
Vi lagar mat i vårt nya utomhuskök och grillen är tänd! Vi dukar upp en somrig grillbuffé 
på terrassen där stora delar är svenska och lokala råvaror. Liveunderhållning med Barrelhouse. 
245 kr / per person (barnrabatt) Vi har fullständiga rättigheter. 18.30-22.00 
Är ni fyra personer eller fler? Förboka gärna ert bord! 
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus. 
Denna dag stänger Kaféet och restaurangen kl. 18.00.

22 juli - Terrassgrillen är tänd!
Ta bilen, båten eller cykeln och kom förbi på en unik sommarkväll på Hofsnäs Herrgård. 
Vi lagar mat i vårt nya utomhuskök och grillen är tänd! Vi dukar upp en somrig grillbuffé 
på terrassen där stora delar är svenska och lokala råvaror. Liveunderhållning med Myrans orkester.
245 kr / per person (barnrabatt) Vi har fullständiga rättigheter. 18.30-22.00 
Är ni fyra personer eller fler? Förboka gärna ert bord! 
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.
Denna dag stänger Kaféet och restaurangen kl. 18.00.

29 juli -Terrassgrillen är tänd!
Ta bilen, båten eller cykeln och kom förbi på en unik sommarkväll på Hofsnäs Herrgård. 
Vi lagar mat i vårt nya utomhuskök och grillen är tänd! Vi dukar upp en somrig grillbuffé 
på terrassen där stora delar är svenska och lokala råvaror. Ta med dig familj och vänner till en 
fantastisk plats med utsikt över sjö och äng. Irländsk musik med Dun Angus. 245 kr / per person 
(barnrabatt) 
Vi har fullständiga rättigheter. 18.30-22.00 Är ni fyra personer eller fler? Förboka gärna ert bord! 
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.
Denna dag stänger Kaféet och restaurangen kl. 18.00.

5 augusti -Terrassgrillen är tänd!
Ta bilen, båten eller cykeln och kom förbi på en unik sommarkväll på Hofsnäs Herrgård. Vi
lagar mat i vårt nya utomhuskök och grillen är tänd! Vi dukar upp en somrig grillbuffé 
på terrassen där stora delar är svenska och lokala råvaror. Vi dukar upp en somrig grillbuffé på 
terrassen, där stora delar är svenska och lokala råvaror. Liveunderhållning med 
People swing orchestra; en riktig ”Big band feeling”. 245 kr / per person (barnrabatt)
Vi har fullständiga rättigheter. 18.30-22.00 
Är ni fyra personer eller fler? Förboka gärna ert bord! 
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.
Denna dag stänger Kaféet och restaurangen kl. 18.00.

Telefon 0325-403 21, 0707-23 42 93  • E-post info@hofsnas.se • Webbplats www.hofsnas.se

Välkomna till Hofsnäs SaluhallÄkta Mat i Äkta Miljö

Historiska vandringar 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8
Drop in, ingen förbokning 75 kr / per person, samling 
under Hofsnäs flaggstång vid Herrgårdens framsida.


