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PÅSK PÅ HERRGÅRDEN
Välkomna till en färgsprakande påskbuffé på Herrgårdens andra våning, 
425 kr/pers 
Serveras långfredag, påskafton & påskdagen
Hofsnäs lilla Saluhall öppnar för säsongen 
Öppet: Långfredag - Annandag påsk, kl. 11.00-16.00
Hofsnäs Bistro & Kafé håller öppet: 
Långfredag - Annandag påsk, kl. 11.00-17.00
Endast förbokning

MAJ 1
Nu öppnar vi Herrgården dagligen

MAJ 6
Hofsnäsloppet
Ett motionslopp för hela familjen...
5 km och 10 km, mer info hittar ni på hofsnasloppet.com

MAJ 20
Visningsdag på vår systerkrog “Köksträdgården”
Lockryds center vid R27:an, mellan Länghem & Borås
Följ oss på kokstradgarden.se

MAJ 28
Mors dag på Herrgården
Välkomna en trappa upp på Morsdagsbuffé  kl. 13.00
Vi dukar upp en buffé  på svenska och lokala råvaror.
425 kr/pers inkl. dessert & kaffe. 
Endast förbokning

JUNI 6
Nationaldagsfirande i Herrgårdsmiljö
Svenljunga ungdomsorkester underhåller kl. 15.00-16.00
På Herrgårdens andra våning dukar vi upp en buffé  på svenska 
och lokala råvaror, kl.13.00
425 kr/pers inkl.dessert & kaffe. 
Endast förbokning

JUNI 23
Midsommarfirande
Vi välkomnar alla till ett traditionellt midsommarfirande på Hofsnäs Herrgård.
Köket serverar midsommarinspirerad mat och kafeét laddar med hembakade 
bakverk och tårtor. 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. 12.00
425 kr/pers inkl. dessert & kaffe. Endast förbokning

TERRASSGRILLEN ÄR TÄND
12/7, 19/7, 26/7 & 2/8
Vi dukar upp en somrig grillbuffé på terrassen på svenska och lokala råvaror.
Är ni ett större sällskap, så förboka gärna ert bord.
Vid dåligt väder flyttar vi in evenemanget i Herrgårdens salonger.....
Kl. 18.30-21.30, 295 kr/pers
Även ni som är lite yngre är välkomna.....5-12 år betalar ½ priset.
Detta är riktig svensk sommar på landsbygden! 
Liveunderhållning alla gånger...mer info kommer på hemsidan under ”Evenemang”

SEMESTERLÖRDAGAR PÅ HERRGÅRDEN
1/7, 8/7, 15/7, 29/7, 5/8 och 12/8
Förbeställ er Pintxosbricka full med lokalproducerade smårätter, ett glas 
mousserande eller någon av våra egna ölsorter. 
Njut en kväll på Herrgårdens terrass 
eller mys in er i någon av Herrgårdens rum.
Kl. 17.00-21.00 , 325 kr/pers. Endast förbokning

AUGUSTI 13
Matens Dag på Herrgården
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 för 
matälskare! Matservering såväl inomhus som utomhus och lokalt såklart!
Kl. 11.00-15.00. I samarbete med LRF

AUGUSTI 26
Sportvagnsträffen, en klassiker....
Utnämnd till Sveriges finaste sportvagnsträff
Mer information finns på sportvagnstraffen.se

SEPTEMBER 3
Bakluckeloppis, en återkommande succé!
Arrangeras för 7:e året i rad, kl 11.00-15.00 på Hofsnäs fotbollsplan. 
Köp & sälj direkt ur bagageluckan.
Arrangeras av Länghems skateförening  Anmälan till Cecilia: 0762-20 95 98

AFTERNOON TEA
En skön söndag tillsammans.....
Här hittar ni scones, snittar, bakverk & allt som hör Afternoon tea till...
24/9, 1/10, 15/10, 29/10 , 5/11 & 11/11
275 kr/pers. Endast förbokning

SKÖNA MATSAL
30/9, 7/10 & 28/10
Under hösten öppnar vi upp Herrgårdens Matsal för mysiga lördagskvällar.
Vi dukar till er och ert sällskap på Herrgårdens andra våning och serverar er 
en säsongsbetonad meny på svenska och lokala råvaror. Mer information 
hittar ni under hofsnas.se/event.
Kl. 17.00-21.00  Endast förbokning

NOVEMBER 4
Säsongsavslutning i vårt Kafé & Bistro
Denna dag blir vårt kafé ett bageri med massor av godsaker & bröd som kan 
avnjutas på Herrgården eller tas med hem. 
Hela Herrgården är öppen för mat & fika.

NOVEMBER 12
Fira Far
Vi dukar upp en härlig buffé på svenska och lokala råvaror.
Välkomna till dukade bord en trappa upp, kl. 13.00
395 kr/pers inkl, inkl.dessert & kaffe. Endast förbokning

JULBORD PÅ HERRGÅRDEN
24/11 – 21/12
Vi dukar upp vårt populära och vällagade julbord.
Traditionellt såväl som nya smaker finns att avnjuta.
Självklart är rätterna övervägande lagade på svenska & lokala råvaror.
Till hösten hittar ni hela menyn på hofsnas.se under Högtider.
Endast förbokning

JUL I HOFSNÄS LILLA SALUHALL
Kom i julstämning i vårt 1700-tals Magasin...
Köp med er den perfekta julklappen och värm er med rykande glögg...
Öppet: 25-26/11, 2-3/12, 9-10/12, 16-17/12    Kl. 11-16

25-26/11 serverar vi lokalproducerad korv utanför saluhallen

VARMT VÄLKOMNA


