
Öppettider 2014
16 mars - 30 april                          kl. 11 – 17   helger

Påskhelgen:                               kl. 11 – 17   fredag – måndag

1 maj - 15 juni                           kl. 11 – 18  dagligen

16 juni - 29 juni                        kl. 11 – 19   dagligen

Midsommarafton                      kl. 11 – 17
30 juni - 10 augusti                kl. 11 – 20   dagligen

11 augusti - 31 augusti                kl. 11 – 18   dagligen

1 september - 28 september      kl. 11 – 16   vardagar

                                                    kl. 11 – 17   helger

29 september - 23 november     kl. 11 – 17   helger

 Julbord 28 november - 21 december (endast förbokning)

Må bra hos oss.... på 1:a våning hittar ni
”Kafé och Bistro” och på 2:a våning

”Hofsnäs Restaurang” med utsikt över sjö och äng.
Smaklig måltid!

Detta händer på Hofsnäs 2014
30 september – En Mognare Hälsa
En heldag i hälsans tecken för dig som befinner dig i medelåldern eller senare. 
Träning och kost anpassad för en mognare målgrupp med fokus på hur vi bygger en 
stark och pigg kropp genom hela livet. Träningen sker utomhus i naturen vid Hofsnäs 
och måltider samt föreläsningar hålls inne på herrgården.
Heldag: 995 kr/pers.
Mer info hittar ni på www.fitnesscoachen.com, anmälan till: 
fitnesscoachen@gmail.com

4 oktober – Höstmys!
Vi helgrillar Limmaredsgris och dukar långbord på Herrgården, det bjuds 
på spännande tillbehör från vårt herrgårdskök och goda ölsorter från
de lokala mikrobryggerierna. Trubadur underhåller hela kvällen.
Kl. 18.00 – 24.00   395 kr/pers.
Mer information kommer på www.hofsnas.se under evenemang.
(Endast förbokning.)

25 oktober – Whiskyprovning
Med vällagad och välsmakande buffé från våra lokala producenter.
Kl.18.00-23.00   595 kr/pers.
För er som inte vill prova whisky erbjuder vi lokalproducerad
buffé med vinpaket( 2 glas). 495 kr/pers.
Mer information kommer på www.hofsnas.se under evenemang.
(Endast förbokning.)

9 november – Fars dag
Vi dukar upp en härlig buffé på Herrgårdens 2:a våning med utsikt över sjöarna.
Kl.13.00   325 kr/pers.
(Endast förbokning.)

22-23 november – En försmak av julen
Herrgården är pyntad och det luktar glögg!
Kaféet och restaurangen håller öppet med julbak och julinspirerad mat. 
Hofsnäs ”Lilla Saluhall” har fyllt hyllorna med allt som hör julen till.
Handla, fika eller njut av en god bit mat. Kom i julstämning hos oss….
Herrgården har öppet: 11.00-17.00
Lilla Saluhallen 12.00-16.00

28 nov-21 dec – Julbord
Vi dukar upp vårt stora och populära julbord.
Traditionellt såväl som nya smaker finns att avnjuta.
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: 29-30/11, 6-7/12 och 13-14/12
Kl. 12.00-16.00

Varmt välkomna till ett smakfyllt år på Hofsnäs Herrgård….

Hälsar Ida och Danne
med personal

1 maj – Grillpicknick i det gröna
Vi tänder den stora grillen och serverar grilltallrikar med smaskiga tillbehör
för picknick i det gröna. Vi erbjuder också picknickpaket med hembakat och kaffe. 
Tag med er filt och sol….Vid dåligt väder som regn eller hård blåst är ni välkomna att 
beställa från vår Bistromeny inne på Herrgården istället.

1 maj – Säsongspremiär för Hofsnäs Glasspaviljong
Fylld med premiumglass från Lejonet och Björnen.

17 maj – Lugnetsträffen
Mc-träff för alla entusiaster. Kom, titta och provkör de senaste.
För mer information kontakta Lugnets MC: 033-20 57 90
Kl. 11.00-15.00

25 maj – Morsdagsfirande
Härlig buffé dukas upp på herrgårdens 2:a våning.
Kl. 13.00   325 kr/pers.
(Endast förbokning.)

6 juni – Nationaldagsfirande på Herrgården
Vi hyllar vårt fina land med pompa och ståt. Talanger och skönsjungande 
ungdomar från trakten underhåller. Kl. 15.00-16.00
Restaurangen och kaféet serverar svenskinspirerad mat och nationaldagsbakelse.
Nationaldagsbuffé på Herrgårdens 2:a våning.
Kl. 12.00   325 kr/pers.
(Endast förbokning.)

6 juni – Invigning av Hofsnäs ”Lilla Saluhall” 
och turistinformation
Vi har plockat ihop de bästa från våra lokala producenter och gett dem en plats 
i Hofsnäs 1700-tals Magasin. Välkomna in och hitta spännande och smakfulla 
produkter med fina öppningserbjudanden.
Kl. 12.00 – 16.00.

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

20 juni – Vi dukar upp en härlig midsommarbuffé
På Herrgårdens 2:a våning. 
Kl. 12.00   325 kr/pers.
(Endast förbokning.)

21 juni – Vi dukar upp en härlig midsommarbuffé
På Herrgårdens 2:a våning.
Kl. 13.00   325 kr/pers.
(Endast förbokning.)

9 juli – Mat och musikkväll under bar himmel
Ta bilen, båten eller cykeln och kom förbi på en unik sommarkväll på Hofsnäs
Herrgård. Vi tänder grillen och dukar upp en fin grillbuffé á la Hofsnäs. 
Liveunderhållning av ”Cookies and Claes”, ett av traktens bästa coverband.
245 kr/pers (barnrabatt). Vi har fullständiga rättigheter.
Kl. 18.30-22.00
Går att förboka vid sällskap om 10 personer eller fler…
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.

16 juli – Mat och musikkväll under bar himmel
Grillen är tänd…..med svenska grillklassiker..som dukas 
upp till en härlig buffé. Ta med er familj och vänner till en fantastisk
plats med utsikt över sjö och äng.
Liveunderhållning med ”Myrans orkester” 245 kr/pers. ( barnrabatt)
Vi har fullständiga rättigheter.
Kl. 18.30-22.00 
Går att förboka vid sällskap om 10 personer eller fler…
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.

23 juli – Mat och musikkväll under bar himmel
Ikväll inspireras vi av Sydamerika på grillen och det dukas upp en smakfull och 
färgglad buffé. Ta med dig familj och vänner till en fantastisk plats med utsikt
över sjö och äng. Liveunderhållning, 245 kr/pers. (barnrabatt).
Vi har fullständiga rättigheter.
Kl. 18.30-22.00
Går att förboka vid sällskap om 10 personer eller fler…
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.

30 juli – Mat och musikkväll under bar himmel
Irländsk Afton med grillbuffé.
Ta med dig familj och vänner till en fantastisk plats med utsikt över sjö och äng.
Liveunderhållning med ”Dun Aengus”. 245 kr/pers. (barnrabatt).
Vi har fullständiga rättigheter.
Kl. 18.30-22.00
Går att förboka vid sällskap om 10 personer eller fler…
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.

6 augusti – Mat och musikkväll under bar himmel
Ikväll tänder vi den stora grillen och dukar upp en Texas barbequebuffé.
Ta med er matälskare och livsnjutare för en upplevelsekväll i det gröna.
Liveunderhållning med ”Roger och Ulf ”. 245 kr/pers. (barnrabatt).
Vi har fullständiga rättigheter.
Kl. 18.30-22.00
Går att förboka vid sällskap om 10 personer eller fler…
Vid dåligt väder flyttar vi evenemanget inomhus.

10 augusti –  Matens dag
En riktig matdag för matälskare. 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
Håll utkik efter nyheter på vår hemsida www.hofsnas.se

30 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. Glöm inte att boka vår populära buffé på 2:a våning.
Kl. 12.00-15.00   295 kr/pers. Endast förbokning.

6-7 september – Skördebuffé
Vi har skördat! ”Lilla Saluhallen” håller öppet och erbjuder ”Ärlig Mat” från våra 
lokala bönder. På Herrgården dukar vi upp en härlig skördebuffé på lokalt 
och egenodlat. Kl. 13.00   395 kr/pers. Endast förbokning.

7 september – Bakluckeloppis, en återkommande succé
Arrangeras för 4: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.

12-14 september – Sweat camp på Herrgården
Vi upprepar succén från i våras! En träningshelg fylld med svett, föreläsningar och 
nyttig mat! Ni hittar mer information och bokar på www.fitnesscoachen.com.

27 september – Champagne och skaldjur
Skaldjurstider kräver ett glas champagne eller fler…..
Kom och lär er mer om havets läckerheter och hur man tillagar dem…
Till detta smakar vi oss igenom det som helst ska vara kallt, torrt och gratis
…champagne!
Kl. 18.00-23.00   595 kr/pers.
Mer information kommer på www.hofsnas.se under evenemang.
(Endast förbokning.)
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