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Hofsnäs Herrgård 2014 
 

 
Våren har sannerligen kommit........ 

Och här hos oss är verksamheten i full gång.... 

 

Vi skulle vilja passa på att dela med oss av allt mysigt, roligt och gott som är på 

gång hos oss under detta året... 

 

Öppning och menyer 
Redan den 16 mars öppnade vi Herrgårdens Restaurang och kafé. 

I år byter vi meny varje månad för att bättre kunna följa säsongerna och erbjuda 

våra gäster mer variation. Ni hittar våra menyer redan nu på hofsnas.se. 

 

Magasinet blir Hofsnäs “Lilla Saluhall” 
Kanske hörde ni talas om detta projektet redan under förra året? 

Men nu blir det verklighet.....det gamla mjölmagasinet visade sig vara från  

år 1761 vilket gjorde att förstudierna tog lite extra lång tid. Det finns nämligen 

bara ett 50-tal av sådana välbevarade trämagasin kvar i Sverige, så de har med 

försiktighet tagits fram en renoveringsplan. 

Välkomna in och se hur resultatet blev......Vi har fyllt Magasinet med “Ärlig” mat 

från Sveriges och de lokala producenterna. Här hittar ni godsaker och  

färskvaror som kött från lokala gårdar och charkuterier... 

Premiär på Nationaldagen den 6 juni, kl.12.00-17.00 

I Magasinet hittar ni också en filial turistbyrå till Tranemo och Borås, så tveka 

inte att komma in för mer information om aktiviteter som finns i våra kommuner. 
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Bastuflotte och vedeldad badtunna 
Kom lite närmare naturen och umgås med vänner och kollegor. 

Ett stenkast från Herrgården vid pensionat “Villa Hofsnäs” hittar ni vår 

bastuflotte för upp till 15 pers. Bara några meter därifrån finner ni också vår 

vedeldade badtunna med utsikt over sjö och äng. 

Perfekt för konferenser, kompisgänget, svensexa/möhippa eller för en dags 

rekreation. Ni hittar priser och paket under “Aktiviteter och paket” 

Går att boka från 1 juni 2014. 
 

Hofsnäs Terrass blir tillgänglighetsanpassad 
Borås stad satsar på tillgänglighetsanpassning och bygger en plan och trevlig 

grusramp längs Herrgårdens kortsida, i direkt anslutning till parkeringen. 

Projektet är i startgroparna.... 

 

Vägskyltning 
Äntligen efter 10 års kämpande med vägverket.....Nu är det skyltat från Väg.27 

Och hela vägen fram till Hofsnäs. 
 

Festtält 
Nu kan vi duka långbord till er som är ett större sällskap. 

Planerar ni en företagsfest, privatfest eller bröllop och är upp till 100 gäster... 

Då kan vi duka och serva er i våra fina festtält som ligger i direkt anslutning till 

Herrgården med fin natur och med utsikt over sjöarna.  
 

Grillterrassen 
Under sommaren fortsätter vi med våra mysiga onsdagskvällar. I år erbjuder vi 

grillbuffé varje onsdag från 9/7-6/8 och självklart med underhållning. Mer info 

kommer under “evenemang”. 



 

  
 

 

 

 
Tel. 0325 – 403 21, 0707 – 222 807 

e-mail info@hofsnas.se 
www.hofsnas.se  

Evenemang 
Som alltid har vi mycket på gång! Och i  år är inget undantag.... 

Vi fortsätter att satsa på våra populära smakkvällar frampå höstkanten och i år 

utökar vi med en “champagne och skaldjurskväll”. Såklart blir det också en 

favorit i repris med helgrillad gris och lokalt öl samt whiskyprovning med 

lokalproducerad buffé.  

 

Verksamheten 
Vi fortsätter att satsa på den “Äkta” maten genom ett fint samarbete med våra 

lokala producenter samt att vi fortsätter att utveckla vårt KRAV – och ekologiska 

sortiment. Vi jobbar vidare med att utveckla vår egna grönsaksodling som också 

den är KRAV certifierad. 

Sedan oktober är vi med i “Visita”, hotell – och restaurangs branschorganisation 

för schysta villkor. Ni hittar oss också som en utav 30 restauranger i Västsverige 

som är “Västsvensk Mersmak” restaurang. 

Vi är idag 30 personer som jobbar på Hofsnäs Herrgård, några är fastanställda 

men de flesta är timanställda under säsongen.  

 

 

 

Varmt välkomna till ett nytt år på  

Hofsnäs Herrgård 

 
Hälsningar 

Ida och Danne  

med personal 

 

Mer information hittar ni på hofsnas.se 


