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guide 
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Gårdsbutiker, örtagårdar, 
restauranger, caféer och 

matproducenter i Halland.

Farm shops, herbal gardens, 
restaurants, cafés and 
producers in Halland.



E6

E20

E20
E6

E4

24

25

15

26

153

154

154

154

156

153

150

153

26

27

41

Kungsbacka Kinna

Laholm

Ljungby

Värnamo

Gislaved

Markaryd

Varberg

Falkenberg

Halm-
stad

Särö

Lindome

Onsala

Vallda

Fritsla

Gottskär

Åsa

Veddige

Fjärås

Tjöloholm

Frillesås

Ringhals
Väröbacka

Tångaberg

Träslövsläge
Ås

Derome

Rolfstorp

Grimmeton

Himle

Tvååker

Dagsås

Sibbarp

Lastad

Vessigebro

Askome

Okome
Ästad

Vinberg

Långås
Morup

Glommen Stafsinge

Skrea Heberg

Årstad

Abild

Sjönevad

Sörby

Särdal Harplinge
Holm

Åled

Sennan

Gullbranna
Eldsberga

Veinge

Tjärby

Mästocka

Ulvered

Vrå

Skeen

Kånna

Nöttja

Ränte
Torpa

Byholma
Klerekull

MahultVinnalt

Skallinge

Skavböke

Fröslida

Vivljunga

Skogaby

Ysby

Edenberga

Hishult

Höjaholm

Åsljunga

Kornhult

Emmaljunga

Vittsjö

Bökholm

Skinnaretorp

Stavshult
Kulleröd

Ubbarp
Funnarp

Verum

VisseltoftaVesljunga

Vägla

Hallaryd Kruseböke

Brokhult
DelaryStrömsnäsbruk

Traryd

Hamneda

Bolmen

Bolmstad

Guddarp

Odensjö

Vret

Loshult

BäckFemsjöMjälahult

Rydöbruk

Kullhult

Hallaböke

Färgaryd

Skärshult
KinnaredDrängsered

Kalv
Mårdaklev

Mjöbäck

Överlida

Älvsered

Kungsätter

Sandsered

Gryteryd

Danhult

Hällabäck

Häcksvik

Skyarp

Arnåsholm

SjötoftaÖstra Frölunda

AmbjörnarpHolsljunga

Axelfors Assmebro

Åstarp

Sexdrega

Lockryd
Hillared

Långhem Månstad Hulared Dalstorp

Nittorp

Ljungsarp

Ölsremma
Lindrum

Norra Unnaryd

Uddebo

Mossebo

Grimsås

Hestra

Nissafors

Gnosjö

Törestorp

Marieholm

Limmared

Öxabäck
Torestorp

Broaryd
Skeppshult

Landeryd

Långaryd

Unnaryd Tiraholm

Sunnaryd

Jälluntofta

Ås

Tallberga
Dannäs

Bolmsö

Hånger

Vittaryd

Lagan

Lanna

Kulltorp

Forsheda

Nenesmo

KärdaReftele

Hyltebruk

Burseryd

Smålandsstenar

Svenljunga
Tranemo

Hillerstorp

Ätran
Fegen

Gällared

Ullared

Torup

Bredaryd

Lidhult Angelstad

S Ljunga

Sibbarp

Yxenhult

Bjärnum

Osby

RänneslövSkottorp

Hasslöv
Torekov

Hov

V Karup

Arild
Mölle

Grevie

Hjärnarp

Svenstorp
Ugglehult

Aggarp Bassholma

Skånes-Fagerhult

Skånes Värsjö
Förslöv

Våxtorp

Örkelljunga

Båstad

Vallberga

Mellbystrand

Skummeslövsstrand

Trönninge

Skedala
Marbäck

Villshärad

Haverdal

Tylösand

Getinge

Kvibille

Simlångs-
dalen

Knäred

Hinneryd

Oskarström
Slättåkra

SlöingeGrimsholmen

Ugglarp

Steninge

Ringsegård

Hunnestad

Skällinge

Horred

Björketorp

Berghem

Sätila
Hyssna

Rydal

Idala

Gällinge

Äskhult

Källsjö

Tofta

Bua

34
5

6

7

8
9

13

12
11

10

15
14

18

19

17

21
22

25 26

27

23

28 29

30 31
32

33

33

45

46 47

48

35

34 37

36

38

24

20

1

2

16

www.kulinariskresa.se



E6

E20

E20
E6

E4

24

25

15

26

153

154

154

154

156

153

150

153

26

27

41

Kungsbacka Kinna

Laholm

Ljungby

Värnamo

Gislaved

Markaryd

Varberg

Falkenberg

Halm-
stad

Särö

Lindome

Onsala

Vallda

Fritsla

Gottskär

Åsa

Veddige

Fjärås

Tjöloholm

Frillesås

Ringhals
Väröbacka

Tångaberg

Träslövsläge
Ås

Derome

Rolfstorp

Grimmeton

Himle

Tvååker

Dagsås

Sibbarp

Lastad

Vessigebro

Askome

Okome
Ästad

Vinberg

Långås
Morup

Glommen Stafsinge

Skrea Heberg

Årstad

Abild

Sjönevad

Sörby

Särdal Harplinge
Holm

Åled

Sennan

Gullbranna
Eldsberga

Veinge

Tjärby

Mästocka

Ulvered

Vrå

Skeen

Kånna

Nöttja

Ränte
Torpa

Byholma
Klerekull

MahultVinnalt

Skallinge

Skavböke

Fröslida

Vivljunga

Skogaby

Ysby

Edenberga

Hishult

Höjaholm

Åsljunga

Kornhult

Emmaljunga

Vittsjö

Bökholm

Skinnaretorp

Stavshult
Kulleröd

Ubbarp
Funnarp

Verum

VisseltoftaVesljunga

Vägla

Hallaryd Kruseböke

Brokhult
DelaryStrömsnäsbruk

Traryd

Hamneda

Bolmen

Bolmstad

Guddarp

Odensjö

Vret

Loshult

BäckFemsjöMjälahult

Rydöbruk

Kullhult

Hallaböke

Färgaryd

Skärshult
KinnaredDrängsered

Kalv
Mårdaklev

Mjöbäck

Överlida

Älvsered

Kungsätter

Sandsered

Gryteryd

Danhult

Hällabäck

Häcksvik

Skyarp

Arnåsholm

SjötoftaÖstra Frölunda

AmbjörnarpHolsljunga

Axelfors Assmebro

Åstarp

Sexdrega

Lockryd
Hillared

Långhem Månstad Hulared Dalstorp

Nittorp

Ljungsarp

Ölsremma
Lindrum

Norra Unnaryd

Uddebo

Mossebo

Grimsås

Hestra

Nissafors

Gnosjö

Törestorp

Marieholm

Limmared

Öxabäck
Torestorp

Broaryd
Skeppshult

Landeryd

Långaryd

Unnaryd Tiraholm

Sunnaryd

Jälluntofta

Ås

Tallberga
Dannäs

Bolmsö

Hånger

Vittaryd

Lagan

Lanna

Kulltorp

Forsheda

Nenesmo

KärdaReftele

Hyltebruk

Burseryd

Smålandsstenar

Svenljunga
Tranemo

Hillerstorp

Ätran
Fegen

Gällared

Ullared

Torup

Bredaryd

Lidhult Angelstad

S Ljunga

Sibbarp

Yxenhult

Bjärnum

Osby

RänneslövSkottorp

Hasslöv
Torekov

Hov

V Karup

Arild
Mölle

Grevie

Hjärnarp

Svenstorp
Ugglehult

Aggarp Bassholma

Skånes-Fagerhult

Skånes Värsjö
Förslöv

Våxtorp

Örkelljunga

Båstad

Vallberga

Mellbystrand

Skummeslövsstrand

Trönninge

Skedala
Marbäck

Villshärad

Haverdal

Tylösand

Getinge

Kvibille

Simlångs-
dalen

Knäred

Hinneryd

Oskarström
Slättåkra

SlöingeGrimsholmen

Ugglarp

Steninge

Ringsegård

Hunnestad

Skällinge

Horred

Björketorp

Berghem

Sätila
Hyssna

Rydal

Idala

Gällinge

Äskhult

Källsjö

Tofta

Bua

41

44

49

50

52

5351

43

38

39

40

42



»Vi började med ett bisamhälle 1987 
och startade strax efter företaget 
Lustgårdens biodling. I början var det bara 
honungsproduktion, men ganska snart 
började vi även använda honungen till 
att göra andra produkter. Nu är vi en av 
många stolta matproducenter i Halland 
som är samlade i denna broschyr. Från 
Laholm i söder till Kungsbacka i norr 
och Hylte i inlandet finns här ett rikt 
skafferi att upptäcka med råvaror från 

hav, åar, bördig åkermark, ängar och djupa skogar. Genuina 
halländska traditioner har ledd till nya och spännande matidéer. 
Vi producerar även smaksatt honung och honungssenap. Alla 
våra produkter producerar vi med respekt för både bin och 
råvaran. Allt med en unik smak av Halland! Välkomna till vår butik 
i Oskarström«

Monica & Christer Lustgårdens biodling 
www.lustgarden.biz

www.kulinariskresa.se

facebook.com/KulinariskResaGenomHalland



Kulinarisk resa genom Halland
Culinary Journey through Halland

1 Naturgården i Väst

2 Bräutigams Marsipan & Konfektyr

3 Kvia Gårdsbutik

4 Mariebergs Gårdsbutik

5 Storstugan Tjolöholms Slott

6 HamraGård

7 Skårs Gård

8 Gårdsbageriet i Idala

9 Skoga Gårdsmejeri 

10 Regnér Garden

11 Viskadalens Gårdsglass

12 Kullagårdens Glutenfria 

 Stenugnsbageri

13 Byaregårdens Brygghus 

14 Warberg Tomateria

15  Bosagårdens musteri & fårfarm

16 Källsjö Mejeri

17 Kustbageriet

18 Vareborg Bärodling

19 Joels brygga

20 Sikta Stenugnsbageri

21 Öströö Fårfarm

22 Ästad Vingård

23 Källdalens Trädgårdar

24 Tångagård 

25 Gårdsbutik Thuresson

26 Gits Gård

27 Suseå Choklad

28 Skrea Ost 

29 Äppelgården Café

30  Berte Museum

31 Slöinge Kafferosteri

32 Solhaga Stenugnsbageri 

33 Gudmundsgården 

 Gårdsbutik

34 Hafi - Hallands Fruktindustri 

35 Mostorps Gård

36 Kvibille Gästgivaregård 

 & Ostbod

37 Slättåkra närproducerat 

38 Lustgårdens biodling

39 Torups Gästgivaregård

40 Glassbo Våffelstuga 

41 Tiraholms Fisk

42 Bäckhästens Vedugnsbageri

43 Pensionat Sågknorren

44 Tallhöjdens Värdshus

45 Steninge Kuststation

46 Särdals Kvarn 

47 Lizzies Café & Galleri   

48 I'M COFFEE

49 Ulvereds Hjorthägn 

50 Ahla mossens viltbutik 

51 Skottorps Mejeri 

52 Dönardalens Delikatesser  

53 Kvarnen Kornhult

Scanna in qr-coden med mobilen så öppnas en 
googlekarta som visar alla platser. Du kan enkelt 
starta navigationen till önskad plats med din mobil.

Scan the QR-code with your mobile phone and a 
google map will open which shows all the locations of 
the culinary highlights in Halland. From there you can 
easily chart your course to your desired destination.

Hitta oss!

Find us!  



"Vi vet att det är illa ställt för bina idag 
och att följderna av deras utsatthet 
kan bli ödesdigra även för människan. 
Hur vi ser på bin angår oss alla. Är de 
manipulerbara produktionsenheter eller 
ett naturens underverk?"

ur boken "Bin och människor" av Lotte Möller, 
vinnare av  Gastronomiska Akademins stora pris 2019



Kulinarisk resa genom Halland
Culinary Journey through Halland

I Halland möts hav och åar, 
bördig åkermark och djupa 
skogar. Utifrån detta finaste 
av skafferier har en mångfald 
av mat och dryck vuxit fram. 
Här använder man sig av 
råvaror från en omfattande 
jordbruksproduktion, vilt 
från skogen och fisk från 
våra sjöar.  
 
Vi tar dig runt bland gårds-
butiker, restauranger, caféer, 
pensionat, örtagårdar, 
bagerier och självplock i hela 
Halland. Leta dig med hjälp 
av kartan fram till de olika 
besöksmålen. Hitta vackra 
vägar och gör din egen 
utflykt!

Halland is defined by the 
ocean, the rivers, its fertile 
farmland and deep forests. 
Based on this finest of larders 
a variety of foods and drinks 
has evolved. Here we use local 
ingredients from our farms, 
game from the forest, and fish 
from our lakes.  
 
This brochure will help you find 
farm shops, restaurants, cafés, 
guest-houses, self pick farms, 
herb gardens and bakeries 
throughout Halland. Get 
inspired and learn more about 
Halland by making your own 
excursions!

2020

PRODUCENT
PRODUCER

 
GÅRDSBUTIK 
FARM SHOP

RESTAURANG
RESTAURANT

CAFÉ
CAFÉ

Symboler vi använder i kartan:
               Icons used in this brochure:

BOENDE
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KONFERENS
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STÄLLPLATS
CAMPER PARKING

Omslagsbilder: Jobbet med honungskakan, bisamhälle av Monica Ledel
Produktion: Grafik&media Judith Etzold   
Tryck: Hylte Tryckeri, 2020
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Naturgården 

Gårdsbutik med försäljning av egentillverkade, ekologiska kött och 
charkprodukter. Vi har också ägg, honung, mjöl och grönsaker från gården 
och produkter från lokala leverantörer. Allt är ekologiskt!

In our farm shop, we sell our own products from the farm: meat, egg, honey, 
flour and vegetables. Everything is organic! Additionally some more organic 
products from local producers.

GÅRDSBUTIK FARM SHOP

KONTAKT / CONTACT
Naturgården i Väst AB 
Bröndomevägen 170
434 79 Vallda
info@naturgarden.se
Mobil. 070-719 36 87
            0736-843124
www.naturgarden.se 
Facebook: @naturgardenivastab
Instagram: naturgardenivast

ÖPPET / OPEN 
Ons & tors: 14–19, fre 14–17, lör 11–14
Wed–Thur: 2–7pm, Fri 2–5pm, Sat 11am–2pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                      GPS    N 57.474419   Ö 12.028387
E6: Avfart 60 mot Särö. Vid första rondellen sväng mot Särö. Efter 1 km sväng vänster 
vid skyltarna Bröndome, Naturgården. Fortsätt cirka 2 km och sväng höger vid 
skylten Naturgården.
E6: Take Exit 60 to Särö. Follow the signs to Särö in the roundabout. After 1 km take left to 
Bröndome, Naturgården. Take right after 2 km at the sign Naturgården.

Välkommen till Naturgården önskar Emma och Claes-Erik med medarbetare.

NNATURGÅRDEATURGÅRDENN
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Bräutigams Marsipan o Konfektyr 

Sedan 1870 har familjen Bräutigam tillverkat marsipan, choklad och glass av 
absolut högsta klass. Idag är det femte generationen som driver företaget. 
Vi använder lokalt producerade råvaror. Mjölk och grädde tas från Wapnö 
gård och i möjligaste mån används lokala råvaror. 

Since 1870, the family Bräutigam has made marzipan, chocolate and ice cream 
of highest, exquisite quality. Today, the company is run by the 5th generation 
of the family. The dairies we use are locally produced ingredients. Shop, selling 
homemade ice cream, marzipan and chocolate. 

PRALINER & GLASS  PRALINES & ICE CREAM

KONTAKT / CONTACT
Fjärås Smedjeväg 31
439 74 Fjärås 
info@brautigams.se 
Tfn. 0300-54 18 70
Fax. 0300-54 38 78 
www.brautigams.se
 

ÖPPET / OPEN 
Alla dagar 11:00–18:00 
Every day 11am–6pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS   N 57.436772  Ö 12.156769
E6: Avfart 58, Åsa Fjärås, kör mot Fjärås. Vi finns bakom Shellstationen i Fjärås.  
E6: Exit 58, ”Åsa/Fjärås”, drive towards Fjärås. We are situated in Fjärås after the 
gas station Shell.

Butik med egen tillverkning av glass, marsipan och choklad.
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Kvia Gårdsbutik

Välkommen till vår gårdsbutik som är ett familjeföretag. Vi har öppet hela 
året med försäljning av egenodlad potatis och grönsaker. Från tidig vår 
med färskpotatis och primörer till julens höjdpunkt – grönkålen. 

Welcome to our farm shop which is a family business. We are open throughout 
the year. Here, you can buy home-grown potatoes and vegetables. Early in the 
year, we have lovely spring potatoes and vegetables. During Christmas there is 
of course green cabbage!

GÅRDSBUTIK  FARM SHOP

KONTAKT / CONTACT
Dotetorpsvägen 65
439 74 Fjärås
info@kviagardsbutik.se 
Mobil. 0708-58 92 05
www.kviagardsbutik.se
Följ oss gärna på Facebook.

ÖPPET / OPEN 
Tis & tors: 10–18, lör: 10–14
Tue & Thu: 10–6pm, Sat: 10–2pm 

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 57.401160   Ö 12.151834
Kör avfart 58 i Fjärås mot Åsa. Kör 2 kilometer, sväng sedan vänster Dotetorp 4, skyltat 
vid E6. Därifrån är det 650 m till gårdsbutiken.
Exit 58 in Fjärås towards Åsa. Drive 2 km, then turn left at Dotetorp 4, signposted by E6. 
From there it is 650 m to the farm shop.

Kvia Gårdsbutik och Kvia Grönsaker erbjuder ett stort utbud 
av egenodlade grönsaker av högsta kvalitet.
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4PEPPARROT & GRÖNT  HORSERADISH & VEGETABLES 

Mariebergs Gårdsbutik

Varmt välkommen till Sveriges största pepparrotsodling. Här kan du 
enkelt stanna till och titta på våra ekologiska odlingar, både på friland 
och i växthus. Gårdsbutiken har öppet alla dagar året runt och här finns 
närodlade grönsaker, lokalproducerade delikatesser och mycket mer samt 
naturligtvis vår specialitet pepparrot.  
Följ oss gärna på instagram @pepparrotsgarden och facebook.

Welcome to Sweden's largest horseradish cultivation. Here you can easily stop 
by and look at our organic farm, both outdoors and in the greenhouses. The 
shop is open all year round, and besides our specialty horseradish, there are 
locally grown vegetables, local delicacies and more. 
You are welcome to follow us at Instagram: @pepparrotsgarden and facebook.

KONTAKT / CONTACT 
Tjolöholmsvägen 64
439 74 Fjärås 
info@pepparrot.se 
Tfn. 0300-54 40 22 
Mobil. 0705-11 03 11
www.pepparrot.se

ÖPPET / OPEN 
Alla dagar 
Every day

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS   N 57.411636  Ö 12.144243
E6: Sväng av mot Tjolöholm. Gården ligger utmed Tjolöholmsvägen i Fjärås, skyltar 
visar vägen. 
E6: Drive towards ”Tjolöholm”. The farm is located along Tjolöholmsvägen in Fjärås, street 
signs point out the way.

Vår specialitet pepparrot kan köpas hela året.
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Storstugan, Tjolöholms Slott

Tjolöholms Slott är Nordens främsta Arts and Crafts-anläggning. Slottet
stod klart 1904 och är en av Sveriges märkligaste byggnader. Följ med på
en slottsvisning och hör den spännande historien bakom slottets tillkomst!
Samtidigt som slottet byggdes Storstugan, idag restaurang med mat 
tillagad på traktens råvaror och grönsaker från den egna köksträdgården. 
I Kafé Manegen kan du fika i barnvänlig miljö med utsikt över slottet.

Tjolöholm Castle is Scandinavia's premier Arts and Crafts facility. The castle
was completed in 1904 and is one of Sweden's most remarkable buildings. 
Storstugan, the village hall dating from the same period, is today a restaurant 
with food using the finest local produce. At café Manegen you can enjoy 
a lighter lunch or coffee and let the children play in the Emil! exhibition 
overlooking the castle.

RESTAURANG & CAFÉ  RESTAURANT & CAFÉ 

KONTAKT / CONTACT
Tjolöholms Slott
439 74 Fjärås
info@tjoloholm.se
Tfn. 0300-40 46 00
www.tjoloholm.se

ÖPPET / OPEN 
2 feb–19 maj: lör, sön, helgdag 12–16
25 maj–1 september: dagligen 12–16
7 sep–1 dec: lör, sön 12–16
4–22 dec:  Julbord
Feb 3–May 19: Sat, Sun 12–16
May 25–Sep 1: daily 12–16 
Sep 7–Dec 1: Sat, Sun 12–16
Dec 4–22: Christmas dinner

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                              GPS N 57.398695  Ö 12.103167
FRÅN E6: Avfart 58 Åsa/Fjärås, sväng höger mot Tjolöholm. Följ skyltning. 
FROM E6: Take exit 58 ”Åsa/Fjärås”, turn right towards Tjolöholm. Follow the signs. 

Den vidsträckta slottsträdgården vetter mot havet och godset har milslånga 
promenadstigar bland ekskogar och längs strandängar. 
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6GRIS, LAMM & GÅRDSBUTIK  PORK, LAMB & FARM SHOP 

HamraGård

HamraGård i Åsa är den lilla hållbara gården där vi tar till vara så mycket 
som möjligt. Med varsam hand och stort hantverkskunnande förädlar vi 
Gårdens resurser. I Gårdsbutiken hittar ni Lamm-, griskött och charkvaror 
från gården, samt varor från andra lokala mathantverkare. Ni finner även våra 
välsmakande tillbehör gjorda på egna eller lokala grönsaker, samt fällar, garn 
och ullhantverk. Välkomna till oss, så skall vi med glädje berätta hur vi arbetar 
långsiktigt med fokus på hållbarhet och med respekt för djur och natur!

HamraGård in Åsa is a small sustainable farm where we use as much as possible 
of the farm's resources with great craftsmanship. In our farm shop we sell lamb, 
pork and chark delicacies, and specialties from other local food producers. 
Additionally, tasty extras made on our own local vegetables, as well as furs, yarn 
and woolen crafts. Visit us, and we will be happy to tell you how we work focusing 
on sustainability and with respect for animals and nature!

KONTAKT / CONTACT
HamraGård
Hamragårdsvägen 19
439 55 Åsa 
info@hamragard.se
Tfn. 0702-15 54 03
www.hamragard.se

ÖPPET / OPEN 
Tors & fre 14–18,  lör 11–14 
Veckor 23–33: tors & fre 11–18, lör 11–14
Thu & Fri: 2–6pm, Sat 11–2pm
Week 23–33:  
Thur & Fri 11–6pm, Sat 11am–2pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                            GPS  N 57.358627   Ö 12.129920
E6: Avfart 57 eller 58, kör mot Åsa. I rondellen i Åsa kör mot Stockalid. Efter ca 500 m 
sväng höger, mitt emot busskuren. Efter 200 m ligger gården på vänster sida vägen. 
E6: Exit 57 or 5, drive towards Åsa. At the roundabout in Åsa drive towards Stockalid. After 
about 500 m turn right. After 200 m the farm is on the left side of the road.

Vår övertygelse är att naturligt uppfödda djur ger dig ett mer 
välsmakande kött med högre näringsinnehåll. 
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Skårs Gård

Glädje, krubb och utenjut! Skårs Gård är ett utflyktsmål för hela familjen,
företaget eller kompisgänget. Vi serverar säsongsbaserad mat vi själva
tycker om och som stimulerar öga och gom. Inspirationen hämtas från den
halländska naturen, med nedslag i hela världen. Hos oss kan du starta dagen
med den populära chokladfrukosten och därefter ännu mer krubb i form
av vår klassiska brunch. Kanske smaka vår egentillverkade glass i cafét eller 
bara njuta i vår vackra trädgård och skog. Välkommen!

Joy, grub and garden life! Skårs Gård is a destination for families, companies or
friends. We serve seasonal-based food and ice cream, with inspiration from the
nature of Halland as well as influences from around the world. With us you can
start the day with the popular chocolate breakfast and then even more grub
with our classic brunch. Try our home made ice cream in the café or just enjoy 
our lovely garden and forest. Welcome!

VÄRDSHUS & AKTIVITETER  INN & ACTIVITY CENTER 

KONTAKT / CONTACT
Förlandavägen 181
439 75 Fjärås
Tfn. 0300-54 20 07  
info@skarsgard.se
www.skarsgard.se

ÖPPET / OPEN 
Öppet hela året. För öppettider se hemsidan.
Open all year. För opening times see webside.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                     GPS:    N 57.403594    Ö 12.269066
FRÅN E6 avfart 58 Åsa/Fjärås sväng vänster mot Fjärås. Vid Shellmacken 
följ brun skylt mot Äskhults by. Gården ligger 4 km innan byn. 
ON E6, take exit 58 ”Åsa/Fjärås”, turn left towards Fjärås. At the Shell gas station follow the 
brown sign in the direction of ”Äskhult”. The farm is located 4 km before the town.

Glass är en av specialiteterna på Skårs Gård. 
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8 BAGERI & CAFÉ  BAKERY & CAFÉ

Gårdsbageriet i Idala

Välkomna till vårt hantverksbageri med fik. Vi bakar surdegsbröd, bullar, 
kakor med mera – allt bakat från grunden med surdeg, riktigt smör, ägg 
och grädde på mestadels ekologiska råvaror. Mjölet i det vi bakar kommer 
ifrån Berte Qvarn i Slöinge och Limabacka kvarn i Väröbacka. Njut av fika 
inne eller ute i trädgården. Andra evenemang läser ni om på hemsidan.

Welcome to our bakery and café. We bake sourdough bread, buns, cookies and 
more – all baked from scratch with sourdough, real butter, eggs and cream. We 
use mostly organic ingredients. The flour comes from Berte Qvarn in Slöinge 
and Limabacka kvarn in Väröbacka. Enjoy your coffee inside or outside in the 
garden. For more information check our website.

KONTAKT / CONTACT
Gällingevägen 1153
439 64 Frillesås
info@gardsbagerietidala.se
Tfn. 0706-81 58 99
www.gardsbagerietidala.se

ÖPPET / OPEN
24 jan–3 jul & 15 aug–22 dec: Ons–fre 10–18, lör 8–14 
4 jul–14 aug: Ons–fred 10–18, lör 8–15, sön 10–15 
Jan, 24–July, 3 & Aug, 15–Dec, 22: 
Wed–Fri: 10–6pm, Sat: 8–2pm
July, 4–Aug, 14: Wed–Fri 10–6pm, 
Sat 8am–3pm, Sun 10am–3pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                                    GPS  N 57.3728967   Ö 12.303505
E6 SÖDERIFRÅN: Avfart Frillesås, kör mot Horred/Idala, efter ca 10 km, sväng vänster 
mot Kungsbacka, kör uppför backen. Vid krönet, skarp kurva, du ser ladan till höger. 
E6 NORRIFRÅN: Tjolöholmsavfarten, sväng vänster tillbaka mot Shell, sväng höger vid tappen 
och kör ca 1 km, sväng höger mot Horred, kör drygt 11 km, här finns vi på vänster sida.
E6 FROM SOUTH: Exit Frillesås, drive towards Horred/Idala, after 10 km, turn left to Kungsbacka, 
drive up the hill. At the crest, sharp curve, you see the barn on your right. 
E6 FROM NORTH: Tjolöholmsavfarten, turn left and double back towards Shell, turn right at the gas 
station and drive about 1 km, turn right towards Horred, drive 11 km, you see the barn on your left.

Under säsong använder vi oss av råvaror från egen trädgård.
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Skoga Gårdsmejeri

Vi är ett litet gårdsmejeri som tillverkar ost på mjölk från egna getter, bland 
annat vit Caprin, Tom, Idala, Geta och olika lactic-ostar. På komjölk ystar vi 
Hallomi, Hälla, Tom och blåmögelostar.

Small Farm Dairy producing cheese with milk from their own goats, for 
example white Caprin, Tom, Idala, Geta and various cheeses obtained from 
milk. Using cows milk, we produce Halloumi, Hälla, Tom 
as well as blue cheese varieties.

MEJERI & GETOST  DAIRY & GOAT CHEESE 

KONTAKT / CONTACT
Skogavägen 69
439 64 Frillesås
skogagardsmejeri@live.se
Tfn. 0340-65 25 64 
Mobil. 072-304 69 70
 

ÖPPET / OPEN 
”Knacka på” - när vi är hemma
Drop in - if we are at home

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 57.365423  Ö 12.376676
E6: Avfart Frillesås mot Horred 16 km. Tag av mot Skoga – gårdsbutik. 
E6: Exit ”Frillesås”, drive towards Horred for 16 km, turn off at the sign 
”Skoga – gårdsbutik”.

Gårdsmejeriet med egna getter vars mjölk blir underbar ost! 
På ekologisk komjölk ystar vi Halloumi, Hälla, Tom och blåmögelostar.
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10MUSTERI, GÅRDSBUTIK & CAFÉ  CIDER MILL, FARM SHOP & CAFÉ

Regnér Garden 

Regnér Garden bedriver Musteri, Gårdsbutik och Äpplecafé, samt har 
vandringar i odlingarna. I gårdsbutiken finner du unika torkade produkter, 
samt marmelader och drycker av gårdens frukter och bär, allt från våra 
egna KRAV-certifierade odlingar. I Äpplecafét finner du ett litet men 
varierat utbud efter säsong, dock alltid något med äpple i.
Privatpersoner är välkomna med sin frukt för att få den mustad, självklart 
får man tillbaka must på sin egen frukt.

Regnér Garden is running a apple cider mill, farm shop and Äpplecafé. Take 
a walk in our fruit plantations. In Äpplecafét you will find a small but varied 
selection after season, but always something with apple. In the farm shop you 
will find unique dried products, as well as jams and beverages of the farm's fruits 
and berries from our own organic products.

KONTAKT / CONTACT
Stättaredsvägen 587 
432 66 Veddige
Mobil. 0706-89 23 80
info@regner-garden.se
www.regner-garden.se

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS              GPS  N 57.327999  Ö 12.332903
E6 NORR: Avfart 57 Frillesås, mot Idala/Horred. Sväng höger vid Frillesås K:a. Följ 
skyltning. E6 SÖDER: Avfart 55 Varberg N, väg 41 mot Borås. Följ skyltning.
E6 North: Exit 57 Frillesås, towards Idala/Horred. Turn right at Frillesås church. Follow the signs.
E6 South: Exit 55 Varberg N, road 41 towards Borås. Follow the signs. 

Med utsikt över odlingarna kan du njuta av något gott från 
halländsk jord till medvetna bord.

ÖPPET / OPEN 
Söndagar året runt 12–16, se 
gärna vår hemsida eller facebook 
för mer information..
Sundays 12am–4pm, see website or 
facebook for more information.
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Viskadalens Gårdsglass

På gården Månsbörsgård tillverkar vi en premiumglass gjord på gårdens 
egen mjölk och grädde samt ägg från närliggande gård. På sommaren har 
vi öppet skopglassdisken där du i en genuin lantlig miljö kan avnjuta glass 
och kaffe på vår uteservering. Barnen kan titta på kor och kalvar och under 
vissa helger har vi även andra aktiviteter, se hemsidan. 

On the farm Månsbörsgård, we make a premium ice cream   
from the farm's own milk and cream. During the summer, you 
can enjoy ice cream and coffee on our terrace with seating in 
an authentic farm setting. Children can watch the cows and 
calves, and at some weekends, we also have other activities, 
see our website.

GÅRDSBUTIK & CAFÉ  FARM SHOP & CAFÉ

KONTAKT / CONTACT
Drared 11 B
432 66 Veddige 
info@viskadalensgardsglass.se
Tfn. 070-281 55 20
www.viskadalensgardsglass.se

ÖPPET / OPEN 
Året runt, för aktuella 
öppettider se hemsidan.
All year round, for opening hours 
see the website.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                         GPS  N 57.2836339  Ö 12.386734
E6: Avfart 56 mot Veddige, ta väg 41 mot Borås. Vid fabriken ”Strängbetong” sväng 
höger i rondellen mot Älgaslätt över ån, sedan vänster. Efter drygt 1 km ta vänster.  
E6: Exit 56 toward Veddige. Take Viskastigen, road 41. At the factory "Strängbetong" turn right 
in the roundabout and turn left after the river. After about 1 km turn left.

Vår glass är fyllig och krämig samt fri från konstgjorda tillsatser.



12

12BAGERI  BAKERY

Kullagårdens Glutenfria Stenugnsbageri

Kullagårdens glutenfria stenugnsbageri är ett litet hantverksbageri där 
allt görs för hand från grunden. Det bakas småskaligt och utan onödiga 
tillsatser för att så många som möjligt ska kunna njuta av bakverken. Alla 
produkter är naturligt fria från gluten, vetestärkelse, mjölk och soja. Alla 
bröd, bullar och kakor görs för hand och allt vi kan köper vi lokalt, Bovetet 
köper vi från Värmland, Sveriges enda producent av bovete. Här kan du 
handla goda bröd och bakverk eller fika på plats i vårt lilla café. Vi gör även 
tårtor på beställning. 

Kullagården's gluten-free stone oven bakery is a small craft bakery where 
everything is done by hand from scratch. We produce on a small scale and 
without unnecessary additives to allow as many people as possible to enjoy 
the pastries. All products are naturally free from gluten, wheat starch, milk and 
soy. All breads, buns and cakes are made by hand and we can buy everything 
we can locally, Bovetet we buy from Värmland, Sweden's only producer of 
buckwheat. Here you can buy good breads and pastries or coffee in place in our 
little cafe. We also make cakes to order.

KONTAKT / CONTACT
Kullagård 20
432 68 Veddige
Tfn: 076 566 33 91
info@kullagardens.se
www.kullagardens.se

ÖPPET / OPEN
Se facebook eller hemsida
See webside for more information

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                        GPS  N 57.1532508 Ö 12.209875
E6: Avfart 56 mot Veddige, ta väg 41 mot Borås, vid rondellen i Veddige fortsätt mot 
Borås cirka 400 meter , tag sedan avfarten till höger skyltat Kullagård.
.

I Veddige - strax utanför Varberg - finns Kullagårdens Glutenfria Stenugnsbageri.
I stenugnsbageriet bakar vi naturligt glutenfritt, och givetvis utan vetestärkelse.
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13 HANTVERKSBRYGGERI  CRAFT BREWERY

Byaregårdens Brygghus

På Byaregårdens Brygghus kan du äta vår fantastiska pizza i Napolitansk 
stil, bakad i vår vedeldade stenugn, dricka en god öl, handla i vår nya 
gårdsbutik där vi säljer våra drycker samt kika runt på vår gård. Under 
sommarsäsongen har vi flera arrangemang på gården:
Besökshelg #norromvarberg, öppet under Konstrundan, Ölets Dag, Viskan 
River Day, International Beer Day, Besökshelg #norromvarberg.

When you visit us at Byaregården Craft Brewery you can eat our fantastic 
Neapolitan pizza, baked in our stone oven, taste nice beer, buy our 
different beverages in our little craft shop. We have lots of events in the 
summer. Check out our website/facebook page for more information

KONTAKT / CONTACT
Syllinge 18, Byaregården
432 66 Veddige 
info@byaregardensbrygghus.se
Tfn. +46705378336
www. byaregardensbrygghus.se

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                                   GPS N 57.2397  Ö 12.2699
E6: Avfart Bua (Ringhals), Veddige. Kör mot Veddige. Efter ca 3,5 km tag av mot 
Nyebro, därefter andra grusvägen åt vänster, skylt – Byaregården. 
E6: Exit Bua (Ringhals), Veddige. Drive towards Veddige. After 3,5 km turn to Nyebro, second
exit on the left side. Sign – Byaregården.

Vi finns vid Viskan, cirka 20 km norr om Varberg. 
Vi producerar öl & läsk på ett hantverksmässigt sätt i liten skala.

ÖPPET / OPEN 
Se vår hemsida/Facebook för mer info om tider
See our website for more information
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Warberg Tomateria

I vår Tomateria hittar du en hel värld av den röda, gyllene frukten. Vi 
odlar på hela 3250 km2 yta tomater, gurka, chili, sallader, örter och 
paprikor. Odlingen värms upp med biogas och vi recirkulerar allt vatten. 
Plantorna odlas i återvinningsbart kokosfiber. Vi förädlar våra produkter 
och tilldelades guldmedalj för vår gurkmix 2016, silvermedalj för vår 
tomatmarmelad med aprikos 2017. Utöver detta inbjuds du att kika in 
i vårt bageri för nybakade skapelser vars doft fyller hela den pittoreska 
gårdsbutiken norr om Varberg. För oss är tomat mer än en frukt.

In our Tomateria, you will find a whole world of red, golden fruit. We grow 
tomatoes, cucumbers, chili, salads, herbs and peppers. We refine our products 
and were awarded a gold medal for our cucumber mix 2016, silver medal for 
our tomato marmalade with apricot 2017. In addition, you are invited to eat in 
our bakery for freshly baked creations whose scent fills our cozy farm shop north 
of Varberg. For us, tomato is more than a fruit.

KONTAKT / CONTACT
Gunnestorp 8
432 95 Varberg
Tfn. 0340-10680
info@warbergtomat.se
www.warbergtomat.se

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 57.175650  Ö 12.279712 
FRÅN E6 tag avfart Varberg nord, sväng av mot Tofta/Torpa, kör 500 m så är vi på 
höger sida.
FROM E6 take exit Varberg nord, turn off at Tofta/Torpa, after 500 m to the right.

Warberg Tomateria – så mycket mer än tomat – närodlat med biologiskt växtskydd 
och familjärt från generation till generation.

ÖPPET / OPEN 
Vår/Sommar öppet alla dagar, höst/vinter 
öppet färre dagar, se hemsida eller följ oss 
på facebook 
Spring/summer: open daily
Autumn/winter: See our website/facebook
for more information
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15 MUSTERI & FÅR  CIDER MILL & SHEEP

Bosagårdens Musteri och fårfarm

Lantbruk med Leichesterfår, gotlandsfår och musteri. Lammköttslådor 
leveras till kunden efter deras önskemål. I mitten av augusti drar musteriet 
igång. Vi mustar frukt och morötter m.m. Här kan du få dina äpplen 
pressade till äppelmust. All produktion på gården är ekologisk KRAV. 
Försäljning av lammskinn, garn, trälådor till äpplen m.m.
 
Farm with Leichester and Gotland sheep. Apple cider. Delivering lamb meat 
boxes to the ordering customer. In mid-August the cider mill starts. Fruits and 
carrots are made to juice. Get your own apples pressed into apple juice. All 
production at the farm is organic. Sale of sheep leather, yarn, wooden boxes for 
apples etc.

KONTAKT / CONTACT
Stamnared 216 
432 92 Varberg
Tfn: 0340-270780
Mobil. 0733-627773
            0733-622819
Bosagarden@spray.se  
www.bosagardensmusteriochfårfarm.se

ÖPPET / OPEN
Musteriet: 
Under säsongen lör & sön 10–16
Beställningen av kött: 
Året runt via telefon eller mail
Cider mill:
During the season Sat & Sun 10am–4pm
Ordering of meat:
All year round - by phone or mail

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                       GPS   N 57.209209  Ö 12.396590   
E 20 Avfart Varberg Nord, mot Borås. Sväng av till höger "Valinge 6 km". Efter 3 km 
vänster mot Stamnared. Höger vid kyrkopareringen. 100 meter rakt upp på gården.
WE 6 Exit Varberg Nord, drive on road 41 towards Borås. Turn right at "Vallinge 6 km". After 
3 km turn left to Stamnared. Turn right at the parking lot for the church.

Vårt lantbruk finns 1,5 mil öster om Varberg i en liten by som heter Stamnared.
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Källsjö Mejeri

Källsjö Mejeri, 10km utanför Ullared, tillverkar främst mjölk, grädde, A-fil 
och yoghurt. Vi gör vår goda Halländska ostkaka, även smaksatt med citron 
eller kardemumma. Vi ystar en pastöriserad hårdost med varierad lagring. I 
liten skala sötost och kalvdans (bör beställas). Allt  helt utan tillsatser. I vårt 
café serveras kaffe och vår ostkaka. Öppet för självbetjäning dagligen, ni 
handlar och betalar själva kontant eller swish.

Källsjö Dairy, 10km outside Ullared, produces milk, cream, buttermilk and 
yogurt. We also make our good Hallandian cheese cake, even flavored with 
lemon or cardamom. We also offer a pasteurized hard cheese with different 
aging. Special: "Sötost" and "Kalvdans" (order). All without additives. 
In our café, we serve coffee and our 
cheesecakes. Open for self-service daily, 
you shop and pay yourself cash or swish.

KONTAKT / CONTACT
Ullaredsvägen 8, Källsjö
311 62 Ullared 
info@kallsjomejeri.se
Tfn. 0340-911 01, 0730-74 99 76
www.kallsjomejeri.se

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS   N 57.216216  Ö 12.657440
FRÅN ULLARED väg 153 mot Varberg ca 1,5 km. Höger vid skylt ”Källsjö 8”. Kör 8 km, 
mejeriet ligger på vänster sida strax före kyrkan.
FROM ULLARED, road 153 towards Varberg approximately 1,5 km. Turn right at the sign 
”Källsjö 8”. Drive 8 km, the dairy is on the left, just before the church.

Mejeriet är känt för sin halländska ostkaka som även finns smaksatt med citron eller 
kardemumma. Här görs även sötost och kalvdans på äkta råmjölk (bör förbeställas). 

ÖPPET / OPEN 
3 feb – 31 mars: söndagar 13–17
5 april – 16 juni: fre–sön 13–17
22 jun–18 aug: dagligen 13–17
23 aug–3 nov: fre–sön 13–17
10 nov–15 dec: söndagar 13–17
Feb 3–Mar 31: Sun 1–5pm
Apr 5–Jun 16: Fri–Sun 1–5pm
Jun 22–Aug 18: Daily 11am–5pm
Aug 23–Nov 3: Fri–Sun 1–5pm
Nov 10–Dec 15: Sun 1–5pm
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Kustbageriet 

I vårt hantverksbageri bakar vi surdegsbröd och söta bröd från grunden på 
ekologiskt mjöl från Limabacka kvarn, helt utan tillsatser. Varmt välkomna 
till vårt bageri, butik & café på Skeppsgatan 10 i Varbergs Hamn. Följ oss 
gärna på Facebook & Instagram: @kustbageriet.

We bake sourdough bread and pastries with organic flour from Limabacka 
kvarn (mill). Welcome to our bakery, shop & café on Skeppsgatan 10 in the 
harbour of Varberg. Meet us on Facebook & Instagram: @kustbageriet.

BAGERI & CAFÉ  BAKERY & CAFÉ

KONTAKT / CONTACT
Skeppsgatan 10
432 44 Varberg
godmorgon@kustbageriet.se
Tfn. 0340-69 03 00
www.kustbageriet.se

ÖPPET / OPEN 
Se hemsidan för info. 
See website for info.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 57.108257  Ö 12.246003
E6 VARBERG C: Följ väg mot centrum. Strax efterJärnvägsstationen, tag höger mot 
fästningen. Vi finns på höger sida, cirka 100 m efter järnvägsbommarna. 
E6 VARBERG C: Follow the road to the center. Shortly after the train station, turn right towards 
the fortress. We are on the right side, about 100 meters after the railway crossing.

Vi bakar på ekologiskt mjöl från Limabacka kvarn i Väröbacka.
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18CAFÉ, GÅRDSBUTIK & BÄR    CAFÉ, FARM SHOP & BERRIES

Vareborg Bärodling

Gården Vareborg har funnits i över 50 år och ligger ett stenkast från Varbergs 
centrum. Gårdsbutik med egenodlade jordgubbar samt närodlade grönsaker 
och andra godsaker. I Jordgubbskaféet förädlas de finaste jordgubbarna till 
bakverk i alla dess former. Under lördagar på sommaren dukar vi upp vår 
populära jordgubbs - & choklad brunch. Under utvalda veckor finns det 
möjlighet för självplock. Gården ligger i en mysig lantlig miljö – ett perfekt 
utflyktsmål för hela familjen.

The farm Vareborg has been around for over 50 years and is nearby Varberg city. 
Farm shop with home-grown strawberries as well as locally grown vegetables 
and other goodies. In the Strawberry Café, the finest strawberries are processed 
into pastries in all its forms. During Saturdays in the summer, we offer our 
popular strawberry & chocolate brunch. During selected weeks, there is the 
possibility of self-picking. The farm is located in a cozy rural environment – a 
perfect destination for the whole family.

KONTAKT / CONTACT
Vareborg 3
432 91 Varberg
vareborg@gmail.com
Tfn. 070-555 88 91
www.vareborg.se

ÖPPET / OPEN
Säsongsöppet: juni, juli och  augusti dagligen
In the season: June July and  August daily

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 57.081973   Ö 12.307330  
3 km söder om Varberg.
3 km South of Varberg. 

I vår gårdsbutik säljer vi närodlade grönsaker och 
andra godsaker från närområdet.
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Joels brygga 

Precis vid Läjets gästhamn hittar ni oss. En fisk och skaldjursrestaurang 
med stort fokus på lokala råvaror och bra kvalité. Vi serverar hemlagad mat 
från hjärtat och här avnjuts den med bästa utsikten - Havet! Vi har även ett 
rökeri som är öppet sommartid. Vi bakar allt vårat bröd själva, ibland med 
drav som vi får ifrån Subbe bryggeri. Här får vi veta exakt hur länge båtarna 
varit ute, vilken metod som använts vid fisket och vad båten heter. 

Right at the guest harbor in Läjet you will find us. A fish and seafood restaurant 
with a great focus on local produce and good quality. We serve homemade 
food from the heart and here we enjoy it with the best view - the sea! We also 
have a smokehouse that is open during the summer. We bake all our bread 
ourselves, sometimes with the produce we get from Subbe Brewery. Here we 
know exactly how long the boats have been out, what method has been used 
in fishing and what the boat is called.

RESTAURANG & FISK  RESTAURANT & FISH

KONTAKT / CONTACT
Fiskehamnsvägen 2
432 75 Träslövsläge
info@joelsbrygga.se 
Tfn. 0340-225010 
www.joelsbrygga.se
Instagram och Facebook @joelsbryggalajet

ÖPPET / OPEN 
Alla dagar
För exakta tider se hemsidan
Daily
For more information see our website

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 57.068926  Ö 12.510464
Från Varberg - Följ Västkustvägen ner mot Träslövsläge. Sväng höger in på Strand-
backavägen och följ den ända ner till gästhamnen. Restaurangen ligger efter fiskbutiken.
From Varberg - Follow the west coast road down towards Träslövsläge. Turn right onto 
Strandbackavägen and follow it all the way down to the guest harbor. The restaurant is 
located after the fish shop.

Vi använder grönsaker efter säsong och konserverar dessa på olika sätt. Detta används under 
vintern och tidig vår då tillgång på grönsaker är mindre. Vi röker även fisk här på restaurangen.
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20BAGERI & CAFÉ  BAKERY & CAFÉ

Sikta Stenugnsbageri  

I den gamla ladugården i Vare har vi byggt ett modernt hantverksbageri. 
Här låter vi vår entusiasm flöda. Allt görs från grunden på noga utvalda 
råvaror, gärna eko och närproducerat. Köp med ett gott bröd eller sitt ner 
i vårt mysiga cafe. Välkomna!

In the old barn in Vare we built a modern craft bakery. Here, we can create 
with enthusiasm. Everything is done from scratch with carefully selected raw 
materials, most likely with ecological and local products. Stop by to buy a good 
bread or sit down in our cozy café. Welcome!

KONTAKT / CONTACT
Vare 47 d 
432 91 Varberg
kontakt@siktastenugnsbageri.se
Tfn. 0340-225015
www.siktastenugnsbageri.se

ÖPPET / OPEN
Onsdag–fredag: 7–18 
lördag & söndag: 8–16
För ändrade öppettider se hemsida.
Wednesday–Friday: 7am–6pm
Saturday–Sunday: 8am–4pm
See our website for changes.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 57.062859  Ö 12.313283
Vi finns på Johnssons gård ca 5km söder om Varberg.
We are situated 5 km south of Varberg on Johnssons Gård.

Allt tillverkas från grunden av oss med hjälp av våra händer. Mjöl, kaffe, grönaker och 
chark använder vi oss av halländska producenter så långt det är möjligt.
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Öströö Fårfarm 

Gårdsbutik med lammdelikatesser,  lammskinn och hantverk, café med 
ekologisk prägel vackert beläget  med bokskogen och beteshagar in på 
knuten.  Lammsafari – en populär aktivitet vi kör vår och sommar. 
Mat för bokade sällskap serveras i vår 
brännvinskällare.

Farm shop and café having a focus on ecological 
matters,  beautifully surrounded by beech forest and 
pastureland.  Lamb Safari – a popular activity we offer 
in the spring and summer.  Food for booked parties is 
served in our brandy cellars.

GÅRDSBUTIK  FARM SHOP

KONTAKT / CONTACT
Öströö Gård
432 77 Tvååker
info@ostroofarfarm.com 
Tfn. 0340-450 36
Fax. 0340-450 76 
www.ostroofarfarm.com

ÖPPET / OPEN 
Jan–mar: fre 11–17 
Apr: fre–sön 11–17 
Maj: tis–sön 11–17  
Jun–aug: tis–sön 11–18 
Sep–dec: tor–fre 10–18, lör 10–14 
Jan–Mar: Fri 11am–5pm
Apr: Fri–Sun 11am–5pm
May: Tue–Sun 11am–5pm
Jun–Aug: Tue–Sun 11am–6pm
Sep–Dec: Thu–Fri 10am–6pm, 
Sat 10am–2pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 57.068926  Ö 12.510464
1 km öster om Dagsås, vägen Tvååker – Åkulla
1 km east of Dagsås, road between Tvååker and Åkulla

I Café fårhagen serverar vi hembakat och 
hemlagat med fågelsång som underhållning.
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22VINGÅRD  WINEYARD

Ästad Vingård

På Ästad Vingård odlar man sina egna ekologiska druvor och producerar 
mousserande och stilla vita viner. Här kan du gå guidade vingårdsvandringar, 
besöka vineriet och prova vin men även koppla av i vingårdens spa. På 
gården finns även två restauranger. Restaurang ÄNG serverar en avsmak-
ningsmeny på råvaror från lokala gårdar, skogar, vatten och ängar. Och på 
restaurang Logen kan du äta frukost, lunch, brunch och middag. Hälsa också 
på hos grannarna på Grönbetet, med aktiviteter som Fångarna på gården och 
höghöjdsbana.

Ästad Vineyard grow their own organic grapes and produces both sparkling and 
white wines. Take a guided tour around the vines, visit the winery and try some wine. 
You can also relax in the vineyard’s comfortable spa and stay overnight in hotel 
rooms. At ÄNG, one of the vineyard’s restaurants, you’re served a creative tasting 
menu with local produce from Halland. Breakfast, brunch, lunch and dinner are all 
served in restaurant Logen. At nearby Grönbetet, you can compete in farm-inspired 
activities, high-altitude adventure tracks and a breathtaking zipline. 

KONTAKT / CONTACT
Ästad Vingård 10
432 77 Tvååker
info@astadvingard.se
Tfn. 0340-460 61
www.astadvingard.se

ÖPPET / OPEN
Från kl 8:00 varje dag 
Daily from 8am

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                          GPS   N 57.065731  Ö 12.557090
E6: tag av vid avfart 53 Tvååker. I Tvååker tag av mot Sibbarp (9 km). Framme i Sibbarp 
tag av mot Ästad Vingård. 
E6: take exit 53 "Tvååker". In Tvååker, drive towards Sibbarp (6 miles). When in Sibbarp turn 
towards "Ästad Vingård".

Njut av en fulländad vingårdsresa till Sveriges vingård 
i de vackra halländska omgivningarna. 
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23 GRÖNSAKER & KRYDDOR  VEGETABLES & HERBS

Källdalens Trädgårdar

Gårdsbutik och örtplantskola med stort urval ekologiska säsongsgrönsaker, 
kryddväxter och blommor. Runt växthusen finns inspirerande odlingar, 
planteringar och en naturskön omgivning.

Vegetables, seasonal sallads and root vegetables, plants, herbs and some 
flowering plant. The cultivation is certified organic (KRAV). Scenic and inspiring. 
Follow us on our website, blog, facebook or instagram.

KONTAKT / CONTACT
Gödeby 71
311 61 Ullared
susanne@kelldalen.se
Tfn. 0346-220 84
Mobil. 0706-91 20 84
www.kelldalen.se
Facebook & instagram: kelldalen

ÖPPET / OPEN
Se hemsida/Facebook/Instagram
See our website/facebook/instagram

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 57.051409   Ö 12.569653
FRÅN FALKENBERG: väg 154 mot Ullared, efter ca 1,5 mil, vänster vid skylt mot 
Hakestad, följ därefter skyltarna mot Källdalen.
FROM FALKENBERG: Road 154 towards Ullared, after 15 km, turn left towards Hakestad. 
Follow signs towards Källdalen.

Örtplantskola, trädgårdsinspiration och grönsaksodling
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24GÅRDSBUTIK  FARM SHOP

Tångagård

Ekologisk odling av potatis, morötter, rödbetor, lök, kål med mera – allt 
KRAV-godkänt. Gårdsbutik med självbetjäning. Stora säsongsvariationer. 
Självplock erbjuds under säsong, även jordgubbar, broccoli och bönor. 
För aktuell information ring eller besök Tångagårds ekologiska grönsaker & 
potatis på facebook. Välkommen!

Organically grown potatoes, carrots, beets, onions, cabbage and more. Shop 
with self-service. Big various assortment throughout the seasons. Pick your own 
veggies such as strawberries, broccoli and beans. For current information call or 
visit us on facebook (Tångagårds ekologiska grönsaker & potatis). Welcome!

KONTAKT / CONTACT
Lastad 256 Tångagård
311 95 Falkenberg
tangagard@tangagard.se
Tfn. Bengt 0708-91 05 88
Ivar 0730-44 25 51
Catarina 0708-91 05 89
www.tangagard.se

ÖPPET / OPEN 
Alltid öppet
Always open

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.985475  Ö 12.536196
VÄG 154: Falkenberg – Svenljunga. Vid Bergagård sväng mot Långås.  
Efter 3 km skylt ”Gårdsbutik”.
ROAD 154: Between Falkenberg and Svenljunga. In Bergagård turn towards Långås. 
After 3 km follow sign ”Gårdsbutik”.

Välkomna att vandra runt i våra vackra odlingar, 
ta gärna med er en kaffekorg
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Gårdsbutik Thuresson 

Gårdsbutik Thuresson är som ett Mecka för köttälskare. Gris, nöt, kalv, 
lamm och kyckling färskt över disk. Egentillverkade charkdelikatesser, 
härliga korvar, lufttorkad skinka, pastejer, delikata marinader och massa 
mer. Närproducerat med kärlek för er och djuren. Du kan ta en fika (kaffe & 
smörrebröd) och samtidigt betrakta ullgrisarna som bökar i hagen. Varmt 
välkomna! 

Thuresson's is a paradise for those who like meat. Here, you can choose all cuts 
of meat of pork, beef, veal and lamb — fresh over the counter. We make our 
own charcuteries such as grill sausages, cured ham and 
other delicacies. Locally produced with love for you and 
the animals. You can have a swedish fika inside while 
looking at our wool pigs in the pasture. Welcome!

GÅRDSBUTIK  FARM SHOP

KONTAKT / CONTACT
Skogsbol 106
311 98 Glommen
info@gardsbutikthuresson.se
Tfn. 0709-69 23 07
www.gardsbutikthuresson.se

ÖPPET / OPEN 
Ond–Fred 10–18, Lördagar 10–14
Under sommaren: Tis–Fred 10–18
Lördagar 10–14
Wed–Fri 10am–6pm, Sat 10am–2pm
In the summer
Tue–Fri 10am–6pm, Sat 10am–2pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.943469  Ö 12.388467
E6: Tag av vid avfart 52 Morup. Kör mot Falkenberg, efter 6 km sväng mot Glommen 
och följ skyltarna. 
E6: Take exit 52 ”Morup”. Drive 6 km, turn towards Glommen and follow the signs.

Här på Thuresson skapar vi trevliga möten och förutsättningar
för njutningsfulla måltider
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26LANTHOTELL  COUNTRY HOTEL

Gits Gård

Gits Gård är ett lanthotell. I naturskön miljö kan ni konferera, bo eller äta vår 
goda mat. I matsalen ”Stallet” serveras allt från lunch till gourmétmiddagar. 
Vi arrangerar även fester och bröllop. I ”Silobaren” finns ett stort utbud av 
goda viner från vår vinkällare där vi även erbjuder provningar. Förbokning 
önskas. 

Gits Farm is a country hotel. Surrounded by beautiful nature, you can arrange 
conferences, stay the night and enjoy our good food. Our dining room is called 
"The stable" where we serve everything from lunch to gourmet dinners. We also 
organize parties and weddings. In our "Silo Bar", we offer a wide selection of 
fine wines from our cellar, where we also have tastings. Booking in advance is 
required. 

KONTAKT / CONTACT
Stafsinge 615
311 94 Falkenberg
info@gitsgard.se
Tfn: 0346-495 75
www.gitsgard.se

ÖPPET / OPEN 
Året runt på beställning.
drop in i juli
All year around after booking

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 56.924549  Ö 12.460611
E6: Avfart 51 mot Falkenberg. Vid 1:a rondellen sväng mot Stafsinge/Långås, från 2:a 
rondellen är det skyltat Gits Gård. 
E6: Exit 51 to Falkenberg. At the first roundabout turn towards Stafsinge/ Långås, from the 
2nd roundabout, Gits Farm is signposted.

Här lagas maten från grunden med bra råvaror som oftast är lokalproducerade. Vi odlar 
själva mycket grönsaker och örter. Frukt och bär från egen trädgård är vårt signum.
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27 CHOKLADTILLVERKNING  CHOCOLATERIE

Suseå Choklad

Suseå choklad grundades i Getinge mitt i den vackra halländska Susedalen. 
Idag sker tillverkningen strax utanför Falkenberg och vår butik finns numera 
på Storgatan 38, ett stenkast ifrån gamla stan. Pralinerna görs för hand och 
smakerna hämtas från naturen. Fyllningen kokar vi med kärlek, choklad av 
de finaste kakaobönorna och närproducerade ingredienser från bygden. 

Suseå chocolate was founded in Getinge in the middle of the beautiful valley 
of river Suseå. Today the production is just outside Falkenberg and our shop is 
now on Storgatan 38. The pralines are made by hand and with flavors from 
nature. We only use chocolate of the finest cocoa beans and locally produced 
ingredients from the village.

KONTAKT / CONTACT
Storgatan 38
311 31 Falkenberg
info@suseachoklad.se
Tfn 0346-599 95
www.suseachoklad.se

ÖPPET / OPEN 
Mån–fre 10–18, lör 10–15
Mon–Fri 10am–6pm, Sat 10am–3pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.908936  Ö 12.462226
Storgatan är en parallellgata till Nygatan, mot Ätran till. Butiken ligger på den del av 
Storgatan som är gågata och som sedermera korsas av Brogatan. 
Storgatan is a parallel street to Nygatan, towards river Ätran. The store is located on the 
part of Storgatan, which is pedestrian street and later crossed by Brogatan.

I vår butik i Falkenberg kan du följa 
chokladproduktionen.
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28MEJERI & OST  DAIRY & CHEESE

Skrea ost

Skrea Ost är ett sammarbete mellan granngårdarna Kullagård och 
Kullsgärde i Skrea som ligger strax söder om Falkenberg. I gårdsmejeriet 
på Kullagård tillverkas krämiga dessertostar, hårdostar, färskost och grillost 
hantverksmässigt. Mjölken kommer från granngården Kullsgärde och 
är KRAV-certiferad. Ostarna finns att köpa i vår gårdsbutik. I butiken kan 
ni även köpa mjölk i lösvikt och yoghurt. Vi har glas- och plastflaskor till 
försäljning men det går även bra att ta med egen flaska/kanna till mjölken. 

Skrea ost (Skrea cheese) is a small dairy and a cooperation of two neighbor 
farms. Kullagård is the home of the dairy and farm shop, and on Kullsgärde, our 
cows graze on salty pastures. We produce organic KRAV-certified hard and soft 
cheeses, cream cheese and cheese for grilling.

KONTAKT / CONTACT
Skrea, Kullagård 
311 92 Falkenberg
kontakt@skreaost.se
Tfn. 0708 - 28 36 50
Följ oss på Facebook.
www.skreaost.se

ÖPPET / OPEN
1 jan–31 maj: tors–fre 15–18, lör 10–13
1 juni–31 augusti: ons–fre 14–18, lör 10–14
1 sept–31 dec: tors–fre 15–18, lör 10–13
Se hemsidan för eventuellt utökade öppettider.
Jan 1–May 31: Thur–Fri 3–6pm, Sat 10am–1pm 
Jun 1–Aug 31: Wed–Fri 2–6pm, Sat 10am–2pm
Sep 1–Dec 31: Thur–Fri 3–6pm, Sat 10am–1pm
For other opening hours, see website.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  56.883911,  Ö 12.569859
E6: Avfart Heberg, kör mot Skrea Kyrka, tag vänster i rondell, därefter första vänster.
E6: Exit Heberg, drive towards Skrea Kyrka, turn left in the round-about, turn left on first road.

I början av maj brukar vi få många gäster på gården.
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Äppelgården Café

Café och musteri beläget i trädgård på 10.000 kvm med cirka 250 
äppelträd. Här serveras smörgåsar, våfflor samt hembakat som äppelkaka 
med vaniljsås, småkakor, med mera. I vårt musteri pressas vår frukt till en 
god och näringsrik must. Privatpersoner kan också lämna in sin egen frukt 
för pressning till must.

Café and cider mill located in a 10,000 square meter orchard with 250 apple 
trees. We serve sandwiches, waffles and homemade apple pie with custard, 
cookies and more. In our cider mill, we squeeze our apples to get a tasty and 
nutritious juice. It is possible to bring your own fruits to get freshly pressed apple 
juice.

TRÄDGÅRDSCAFÉ  GARDEN CAFÉ

KONTAKT / CONTACT
Gamla Landsvägen 6
311 68 Slöinge
Café: 
Tfn. 070 577 74 47 
niklas.sawstrom@me.com
Musteri & Rum: 
072-328 27 21
jan@appelgardencafe.se
www.appelgardencafe.se

ÖPPET / OPEN 
Café:    
11 maj–26 maj: lör, sön 10–17 
30 maj–23 juni: tors–sön 10–17
25 jun–25 aug: tis–sön 10–17
Musteri:    28 aug–31 okt  ons–sön 11–18
Café: 
May 11–May 26: Sat, Sun 10am–5pm
May 30–June 23: Thurs–Sun 10am–5pm
June 25–Aug 25: Tue–Sun 10am–5pm
Cider mill:   Aug 28–Oct 31 Wed–Sun 11am–6pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS         GPS  N 56.858944  Ö 12.685677
E6 avfart 48 Slöinge, mot C, infart Stenlösvägen till Gamla Landsvägen 6. 
Gamla E6 avfart Slöinge Norra, mot C, infart Stenlösvägen till Gamla Landsvägen 6.  
E6 & Old E6 exit Slöinge, then C, then Stenlösvägen to Gamla Landsvägen 6.

Att fika mitt i äppelodlingen är en nästan magisk känsla. 
Foto: Rebecka Andersson, Sara Speare
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30MUSEUM  MUSEUM

Berte Museum – Livet på landet

Hos oss får ni stifta bekantskap med livet på den halländska landsbygden 
från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar med bland annat 
lanthandelsmiljö. Massor av föremål som använts för att producera våra 
livsmedel. Försäljning av Berte Qvarns mjöl, kaffe och SIA-glass.

Visit the museum and get to know the life in the countryside of Halland. It 
shows items and remnants from the end of the 19th century up to the present 
day. There is for example a historical country store museum and you can see a 
large number of tools and 
equipment used in food 
production. We sell Berte 
Qvarn flour, coffee and SIA-
ice cream.

KONTAKT / CONTACT
Berte Qvarn
311 67 Slöinge
info@bertemuseum.se
www.bertemuseum.se
Tfn. 0346-405 13
Mobil: 073-08 34 013
Fax. 0346-71 52 01

ÖPPET / OPEN
Apr–maj:  sön 13–17 
Juni: tis–fre 10–16 & sön 13–17 
Juli: tis–fre 10–16, lör & sön 13–17 
Augusti: tis–fre 10–16 & sön 13–17 
September:  sön 13–17
Grupper bokas alla dagar efter överenskommelse.
Apr–May:  Sun 1–5pm 
June:  Tue–Fri 10–4pm & Sun 1–5pm
July:  Tue–Fri 10–4pm , Sat & Sun 1–5pm
August:  Tue–Fri 10–4pm & Sun 1–5pm
September:  Sun 1–5pm 
Daily visits for groups after booking.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS         GPS   N 56.851488  Ö 12.684350
E6: Vid motorvägsavfart 48 Slöinge på vägen mot Berte Qvarn. Vägvisning från 
kustvägen och gamla E6:an. 
E6: Exit 48 ”Slöinge”, drive towards Berte Qvarn. Signs guide you from the coastal road and 
the old E6.

Vi vill visa utvecklingen på landsbygden under 1900-talet.
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31 KAFFEROSTERI & BUTIK  COFFEE ROASTERY & FARM SHOP

Slöinge Kafferosteri & Skafferi

I det gamla hotellet i Slöinge ligger både Slöinge Kafferosteri & Skafferi – ett
mikrorosteri som enbart rostar specialkaffe. Det är den högsta kvaliteten på
kaffe i världen och passionen och arbetet som odlarna lägger in i råvaran
märks verkligen i koppen. Allt kaffe är hållbart producerat och handplockat. 
Gårdscafé under hela sommaren där det alltid serveras flera sorters kaffe, 
Slöinge Sweet Kombucha och andra spännande drycker. Gårdsbutik med 
eget temärke: Slöinge Skafferi. I skafferiet hittar du, förutom specialkaffe, vår 
egna kombucha och vårt ekologiska te, även bryggutrustning och gamla 
retroprylar. Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

The old hotel in Slöinge is home to Slöinge Coffee Micro Rostery & Farm Shop.
World famous growers from around the world deliver their best coffee beans
and the passion of the farmers really makes a difference. Coffee from sustainable
production and handpicked. Farm Café open all summer with lots of different 
coffee, Slöinge Sweet Kombucha and other exciting beverages. Farm shop with 
our own tea brand: Slöinge Skafferi. In the shop you will find, besides our own 
specialty coffee, our own kombucha and organic tea, also brewing
equipment and old vintage stuff. Follow us on  Facebook and Instagram! 

KONTAKT / CONTACT
Stationsgatan 7    311 68 Slöinge
0732-18 77 22 
daniel@sloingekafferosteri.se

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 56.852916  Ö 12.690271
Avfart 48 på E6 mellan Falkenberg och Halmstad. Kör mot Slöinge centrum och följ
Järnvägsgatan till slutet. Sväng vänster och vänster igen in på Stationsgatan. 
Junction 48 from the E6 and follow signs for the centre of Slöinge. Drive along the
Järnvägsgatan to the end and turn left, and then left again onto Stationsgatan.

Det gamla hotellet från 1924 rymmer både kafferosteri och butik.

ÖPPET / OPEN 
Juni–augusti: alla dagar 10–16    
June–August: every day 10am–4pm
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Solhaga Stenugnsbageri 

I ett gammalt uthus med vedeldad stenugn har vi byggt ett modernt 
hantverksbageri där vi bakar surdegsbröd och söta bakverk utan tillsatser, 
på mjöl från Berte Qvarn och andra lokala råvaror. För att ta del av våra 
recept och livet i bageriet – följ oss på facebook, instagram och bloggen 
sarabakar.se. Under sommaren är vår uteservering mycket populär, 
vintertid finns endast några få platser inomhus. 

Solhaga is a modern award winning bakery with focus on traditional 
craftmanship, locally grown ingredients and a fresh approach to making bread 
and pastries of superior quality. In the summertime, you can enjoy sandwiches 
with local delicacies in our garden café. Follow us on the blog sarabakar.se, 
Instagram and Facebook.

BAGERI  BAKERY 

KONTAKT / CONTACT
Ågatan 2
311 68 Slöinge
info@solhagastenugnsbageri.se
Tfn. 0738-55 11 22
www. solhagastenugnsbageri.se

ÖPPET / OPEN 
Året runt: 
mån–fre 8–18, lör–sön 8–16 
All year: 
Mon–Fri 8am–6pm, Sat–Sun 8am–4pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.851689  Ö 12.690284
Centralt i Slöinge, avfart 48 på E6 mellan Falkenberg och Halmstad. Kör mot centrum 
och följ Järnvägsgatan till slutet. Sväng höger in på Ågatan. 
Located in Slöinge, take junction 48 from the E6 and follow signs for the centre of Slöinge. 
Drive along the Järnvägsgatan to the end and turn right onto Ågatan.

Brödet har belönats med flera utmärkelser, 
bland annat tre guldmedaljer i Mathantverks-SM 2018.
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33 GÅRDSCHARKUTERI  FARM CHARCUTERIE

Gudmundsgården Gårdsbutik

Om man följer den härliga vägen från Slöinge till Asige hittar ni Gudmunds-
gården - Hallands första och äldsta gårdscharkuteri. Gudmundsgården 
grundades 1998 av Sabine och Ralf Tebaay. Med det tyska blodet erbjuder 
vi något utöver det vanliga. Ni hittar allt från korvar, marinerat, pålägg, 
köksfärdiga rätter, catering, mm. Vi erbjuder även hemlagad lunch måndag 
till fredag på loftet eller ute i hagen. Ni hittar även våra delikatesser på 
Gudagott i Halmstad eller på marknader runt om i Halland. 
Besök gärna vår hemsida för mer information. Varmt välkomna önskar vi er!

Gudmundsgården is Halland's oldest farm charcuterie. Restaurant, café and 
outdoor dining. Happy pig, chickens and geese. Workshops in sausage stuffing 
and beer brewing. Farmer cooperative with organic meat, lamb and game. All 
the delicacies and dishes are made on the farm with traditional craftsmanship 
without additives. We sell even on markets all over Halland. 

KONTAKT / CONTACT
Gudmundsgården 112
311 67 Slöinge
 butik.gudmund@gmail.com
Tfn. 0346-405 08, Fax 0346-400 74
www.gudmundsgarden.se 

ÖPPET / OPEN
Mån–fre 10–18, Lör 10–13
Mon–Fri 10–6pm, Sat 10–1pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 56.858605  Ö 12.721554
Gudmundsgården ligger mellan Slöinge och Asige på Asigevägen. Gudagott hittar ni i 
centrala Halmstad på Hantverksgatan 2. 
Gudmundsgården is located between Slöinge and Asige. Gudagott is situated in Halmstad 
on Hantverksgatan 2.

Vi erbjuder fantastiska delikatesser tillverkade på gården av finaste kvalité. Nystyckat kött 
från frigående grisar, KRAV-gårdar, lamm från strandbete och viltkött från skogarna.



34

34KÖTT & CHARKUTERI  MEAT & CHARCUTERIE

Mostorps Gård

Till Mostorps Gård är man välkommen året runt. Gårdsbutiken erbjuder ett 
stort urval av egenproducerade charkdelikatesser och styckade detaljer 
av nötkött från egen uppfödning samt närproducerat lamm- & fläskkött. 
Förutom gårdens egna produkter säljs ost, ägg, sylt och många andra 
kulinariska läckerheter tex ekologiskt fläskkött från Ragnarsson i Tvååker.  

You are welcome to Mostorps Gård all year round. Our shop offers a wide 
selection of delicacies and cuts of beef from cattle that we breed on the farm. 
We also have locally produced lamb and pork. In addition to the farm's own 
products, we sell cheese, eggs, jams and many other culinary delights in our 
farm shop. 

KONTAKT / CONTACT
Mostorps Gård
310  44 Getinge
info@mostorpsgard.se 
Tfn. 035-542 52  
Fax. 035-581 30 
www.mostorpsgard.se

ÖPPET / OPEN
Ons–Fre 10-18,   Lör 10-14 
26 jun–5 aug: Tis–Fre 10–18, Lör 10–14  Sön 12–16
Wed–Fri 10am–6pm,  Sat 10am–2pm
Jun 26–Aug 5: Tis–Fri 10am–6pm, 
Sat 10am–2pm Sun 12–4pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS         GPS  N 56.840006  Ö 12.720632
E6: Avfart Slöinge. Mostorps gård ligger utmed gamla E6 mellan Getinge och Slöinge. 
E6: Exit Slöinge. Mostorps Gård is located along the old E6 between Getinge and Slöinge.

På Mostorps Gård finns mångfald, närhet och en filosofi om respekt för djur och natur. 
Allt är hantverksmässigt gjort av djur som fötts upp, slaktats och styckats på gården. 
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Hafi - Hallands Fruktindustri 

Hafi är ett familjeföretag som funnits i Brännarp på den Halländska 
landsbygden i 80 år, då farmors far fick fram det perfekta geléreceptet.Vi på 
Hafi väljer råvaror med stor omsorg. En övervägande del är KRAV-märkt. Vi 
lovar att tillvarata råvarors olika egenskaper och användningsområde på 
bästa sätt. I butiken i Brännarp finns också ett stort utbud av produkter som 
inte säljs i andra butiker – våra handgjorda rårörda lingon och sylter och 
marmelader på hink. Du kan även fynda produkter till fabrikspriser.

Hafi is a family-owned company that has been in Brännarp for 80 years, when 
the grandmother's father got out the perfect jam recipe. We at Hafi choose raw 
materials with great care. We promise to best utilize the various properties and 
uses of raw materials. In the store in Brännarp there is also a large selection of 
products that are not sold in other stores - our handmade raw-dried lingonberries 
and jams and jams on bucket. You can also find products at factory prices.

FABRIKSBUTIK  SHOP

KONTAKT / CONTACT
Brännarp 147
305 77 Getinge
info@hafi.com
Tfn. 0703-709705
www.hafi.com

ÖPPET / OPEN 
Tisdag–Fredag 10–17
Lördag 10–15
Tuesday–Friday 10am–5pm
Saturday 10am–3pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.945485  Ö 13.522851
E6/E20. Ta avfart vid Getinge. Kör mot Steninge (väg 625). Efter 800 m sväng vänster 
mot Rävinge/Brännarp (väg 613). Följ vägen 2,3 km ta av vid vägvisning Brännarp. Följ 
vägen 800 m. Ta vänster efter viadukten, skylt Hafi.
E6/E20. Exit Getinge. Drive towards Steninge (road 625). After 800 m turn left towards 
Rävinge/Brännarp (road 613). Follow the road 2.3 km take off at the sign Brännarp. Follow 
the road 800 m. Take the left after the viaduct, sign Hafi.

Vi förädlar svenska och exotiska frukter och bär (gärna ekologiska) till sylt, marmelad, gelé, 
chutney, saft, glögg, mousserande drycker, must, torkad frukt, frysta bär och mycket mer.
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Kvibille Gästgivaregård & Ostbod

Mitt i Halland ligger Kvibille Gästgivaregård med anor från 1600-talet. Ett 
fullsortiment samt egna småskaliga varianter av Kvibilleostarna försäljes på 
plats i »Kvibille Ostbod«. Dessutom är butiken fylld med lokalt producerade 
osttillbehör, gästgiveriets egna goda tilltugg, hyvlar, brickor och allt annat 
som behövs för att njuta av osten. Välkommen till 'Ostkusten'.

Kvibille inn is dating from the 17th century and is situated in the midst of Halland. 
In our farm shop, we have all the Kvibille cheese products and even some more 
exclusive ones. As well as products that you need for eating our delicious cheeses 
for exampel crackers, cheese slicers, wooden boards and many more.

KONTAKT / CONTACT
Göteborgsvägen 547 
305 78 Kvibille
marika@kvibillegastgivaregard.se
anders@kvibillegastgivaregard.se
Tfn. 035-56 021
www.kvibillegastgivaregard.se

ÖPPET / OPEN 
Ostbod: 
För aktuella öppettider se vår hemsida 
Gästgiveriet: 
Öppet året runt på förbokning
Cheese boutique:
See our webside
Pension:
All year round by booking

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                            GPS  N 56.783166  Ö 12.831747
Från E6, avfart 46 mot Kvibille centrum, kör ca 2 km på Göteborgsvägen. Vid 
korsningen till Slättåkra ligger Gästgivaregården.
E6: Exit 46 towards Kvibille centrum. Drive 2 km on the road to Göteborg. The inn is situated 
at the junction till Slättåkra. 

Egna småskaliga varianter av Kvibilleostarna försäljes 
i "Kvibille Ostbod" som ligger inne i Gästgiveriet.



37

37

Slättåkra Närproducerat 

Slättåkra Närproducerat erbjuder högkvalitativa lokala matvaror direkt till 
våra kunder. I gårdsbutiken säljer vi ägg, ost, lamm och nötkött, grönsaker, 
honung, snittblommor, färdigrätter, sylt och syrat och mer därtill. Våra 
medlemmar är Hagarnas mejeri, Kyrkbygård, Andreas Måttgård och Lya 
101. Allt i butiken kommer från närliggande områden och gjort av våra 
medlemmar. Vi kommer även att ha självplock av blommor, jordgubbar och 
grönsaker i säsong. Följ oss på instagram för senaste nytt. 

Slättåkra Närproducerat is a farming co-operative offering high quality local food 
directly to our customers. In our farm shop we sell cheese, lamb, beef, vegetables, 
honey, cut flowers, prepared food products and more!  Our members are Hagarnas 
Mejeri, Andreas Mattgård, Kyrkbygård and Lya 101 (where the shop is located). 
Everything in our shop is produced in the surrounding area by us.  We also offer 
self-pick flowers (around July–September), strawberries (June) and vegetables 
depending on the season.  Please follow us on Instagram for the latest updates.

GÅRDSBUTIK  FARM SHOP

KONTAKT / CONTACT
Lya 101
313 93 Slättåkra
slattakranarproducerat@gmail.com
facebook: Slättåkra Närproducerat  
instagram: slattakranarproducerat

ÖPPET / OPEN 
Fredagar och Lördagar. 
Kolla facebok för uppdaterade tider
Fridays & Saturdays .  
Check facebook f or exact hours.  

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.971804 Ö 12.364755
E6 AVFART KVIBILLE. Slättåkra Närproducerat är belägen precis vid vägen mellan 
Kvibille (4min) och Slättåkra 2(min). Sväng in på gården till vänster efter Lya101 skylt. 
E6 EXIT KVIBILLE. Slättåkra Närproducerat is located along the road between Kvibille (4 min) 
and Slättåkra (2 min). Turn left after the Lya 101 sign into our parking lot.

Kom och besök vår butik, smaka ost, ta en promenad runt gården, 
spana in hönsen på grönbete och träffa människorna som producerar en del av din mat!
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Lustgårdens biodling

Lustgårdens biodling hälsar välkommen till en honungsupplevelse utöver 
det vanliga. Sedan drygt 20 år har vi producerat honungsprodukter 
tillsammans med våra 200 bisamhällen i det halländska landskapet. 
Honungsglädje är ett av våra ledord och det märks på våra produkter som 
vunnit uppskattning både i Sverige och utomlands. Provsmakning i butiken.

Lustgårdens biodling welcomes you to an extra ordinaryl honey experience. For 
more than 20 years, we have produced honey products together with our 
200 bee colonies in Halland. "Honey Joy" is one of our guiding principles, and 
you can tell by the taste. Our honey has been well received and honoured in 
Sweden and abroad. Honey tastings in the store.

KONTAKT / CONTACT
Blåklintsvägen 59
313 33 Oskarström
info@lustgarden.biz  
Tfn: 035-17 55 90
www.lustgarden.biz

ÖPPET / OPEN
För info om butiken se hemsida. 
See website for info.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 56.799334  Ö 12.957392
E6, avfart 45 (Halmstad N) mot Jönköping. 
Du hittar oss längs med Nissastigen (väg 26) i Oskarström ca 10 minuter från E6.
E6, exit 45 (Halmstad N) towards Jönköping. 
You'll find us by Nissastigen (Road 26) in Oskarström approx. 10 minutes drive from E6.

Vi behandlar honungen varsamt för att få en fin, mjuk konsistens  
och för att behålla aromen och alla nyttiga näringsämnen.
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Torups Gästgivaregård

Mitt i Torup i Halland finner du vårt vackra gästgiveri med anor ända från 
1846. En matupplevelse i historisk och avkopplande miljö. Personlig service 
med charm och glädje som ger mys åt dig som gäst. Vi erbjuder restaurang 
med lunchbuffé och à la carte (bokning). Hotell, konferens, pub och 
catering.

A dining experience in a historical and relaxing environment. Individual service 
with charm that gives a pleasant atmosphere for you as the guest. In the 
restaurant, we offer a lunch buffet and an à la carte Menu card (reservation). 
Hotel, conference, pub and catering.

KONTAKT / CONTACT
Gamla Nissastigen 18
314 96 Torup
info@torupsgastgivaregard.se
Tfn. 0345-208 08 
www.torupsgastgivaregard.se

ÖPPET / OPEN 
Vardagar: 11:30–14:00
Kvällar/helger: önskemål & säsong
Weekdays: 11:30am–2pm
Evenings/Weekends: on request

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS            GPS  N 56.957412  Ö 13.079453
I Torup mittemot järnvägsstationen. Från Halmstad väg 26, andra infarten till Torup, 
norrifrån första infarten. På väg 150: på höger sida när du passerar järnvägen. 
Located in the center of Torup, opposite the railway station. From Halmstad along the road 
26, second entrance to Torup. From north, first entrance. On road 150, we are on the right side 
when you cross the railway.

I Torup med omnejd finns det något för alla. Varma bad, utmanande cykelleder, 
ridning, härliga fiskevatten, konst och hantverk.
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Glassbo Våffelstuga 

Vi serverar våfflor, bullar, kakor, glass och mättande smörgåsar. Allt bakas 
här på halländska och ekologiska råvaror så långt det är möjligt. Servering 
ute och inne. Handikapp- och barnvänligt. Välkomna till ”Bak i tiden”. 

We serve waffles, cinnamon buns, cookies, ice cream and sandwiches. All 
ingredients are from local and ecological production. You can sit outside in our 
beautiful garden or inside in our café. Wheelchair accessible and child-friendly. 
Welcome back in the old days.

VÅFFELCAFÉ  WAFFLE CAFÉ

KONTAKT / CONTACT
Glassbo 2:2
314 96 Torup 
glassbovaffelstuga@telia.com
Tfn. 0345-208 25 
Mobil. 070-598 25 71
www.glassbovaffelstuga.com

Övriga tider enligt 
överenskommelse.

ÖPPET / OPEN 
Maj: söndagar 13–17 
Juni: tis–sön 13–17
1 juli–9 aug: alla dagar 11–17
11–30 aug: tis–sön 13–17
September: söndagar 13–17
May: Sun 1–5pm 
June: Tue–Sun 1–5pm
July 1–Aug 9: daily 11am–5pm
Aug 11–30: Tue–Sun 1–5pm
Sept: Sun 1–5pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS         GPS   N 56.974424  Ö 13.168955
NISSASTIGEN RIKSVÄG 26, mellan Torup och Hyltebruk. Avtagsväg Lintalund 
naturreservat, endast 50 m från vägen. 
ROAD 26 (NISSASTIGEN), between Torup and Hyltebruk. Turn off for ”Lintalund 
naturreservat”, drive just 50 m.

Här fikar du inne eller ute. Vi har plats för cirka 50 gäster 
inomhus i den ombyggda ladugården.
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Tiraholms Fisk

Från gården Tiraholm driver familjen Ekwall yrkesfiske och fiskodling i sjön 
Bolmen. Genom finaste mathantverk blir insjöfisken till färska, rökta, gravade, 
inlagda och fileade delikatesser som saluförs i gårdsbutiken. I den rustika fisk-
restaurangen serverar vi hemlagade rätter av gös, regnbåge, gädda, ål och 
lake. På gården finns nu även ett vatteninspirerat hotell med 22 bekväma rum 
och konferensmöjligheter.

Tiraholm is situated on a peninsula in lake Bolmen. Here we run a fisherie as a family 
business. We prepare the freshwater fish for the farm shop where you can buy it: 
smoked, salted or filleted. Try the 
home-made dishes from pike-
perch, rainbow trout, pike, eel and 
burbot in our fish restaurant. 
There is also a water-inspired 
hotel with 22 comfortable rooms 
and conference facilities.

KONTAKT / CONTACT
Tiraholms Säteri
314 52 Unnaryd
fisk@tiraholm.se
www.tiraholm.se 
Tfn. 0371-640 19

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.944159  Ö 13.644595
10 km öster om Unnaryd. Kör förbi bensinmacken ca 3 km – därefter skyltat. 
Situated 10 km east of Unnaryd. Pass the gas station in Unnaryd and drive about 3 km – 
then follow the signs.

Insjöfiske i Bolmen med gårdsbutik och fiskrestaurang som är 
listad i the White guide. Välkommen och låt dig väl smaka.

GÅRDSBUTIKEN / THE FARM SHOP
2 april–31 maj: tors–fre 10–17, lör–sön 10–16
1 juni–30 aug: dagligen 10–18 
3 sept–27 sept: tors–fre 10–17, lör–sön 10–16
1 okt–30 dec: tors–fre 10–17, lör 10–14 
FISKRESTAURANGEN / THE RESTAURANT
5 april–26 april: söndagar 12–16
1 maj–17 maj: lör–sön 12–16
21 maj–19 juni: mån–fre 12–16, lör 12–20, sön 12–18
20 jun–16 aug: dagligen 12–20
17–30 aug: dagligen 12–18
5–29 sept: lör 12–20, sön 12–16 
Fars dag 11 nov &  julbord i december
HOTELLET / THE HOTEL öppet året runt

FISKERI & RESTAURANG  FISHERIE & RESTAURANT

 
 

INSJÖFISKE•GÅRDSBUTIK•RÖKERI
FISKRESTAURANG • HOTELL •KONFERENS
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Bäckhästens vedugnsbageri

Här hos oss bakar vi i vedeldad stenugn och enbart med ekologiska 
råvaror. Allt för bästa smak. Vi använder frukt, bär och grönsaker från 
gården till våra bakverk och smörgåsar, som serveras i grönskande glashus 
eller utomhus intill beteshagarna. I butiken finns våra bröd och våra 
favoriter bland mat och hantverk. Det är här  "Bäckabrödet" bakas, vårt 
traditionella Småländska skållebröd. Caféet är öppet sommartid, bageriet 
hela året.

We bake in a wood-fired stone oven and only with organic ingredients. For the 
best taste. We use fruits, berries and vegetables from our farm for pastries and 
sandwiches, which are served in the glass house or in the garden next to the 
pastures. In the bakery, we sell our breads and our favorites among food and 
crafts.  This is where we bake "Bäckabrödet", our traditional bread 
from Småland. The café is open during the summer, the bakery all 
year round.

KONTAKT / CONTACT
Bäck 109
314 52 Unnaryd
cafe@backhasten.se
Mobil. 070-5863049
Tel. 0371-630 49
www.backhasten.se

ÖPPET / OPEN 
Påsk:  10–13 apr 11–17
Kristi Himmelsfärd:   21–24 maj  14–18
Pingst:   31 maj  14–18 
1 juli–15 aug: ons–lörd  14-19
För evenemang se hemsida.
Check our webside for more information and events.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS          GPS  N 56.908139  Ö 13.404469
Från krysset där vägen mellan Femsjö och Unnaryd korsar vägen mellan Hyltebruk 
och Lidhult, följ skylt mot Bageri.    
The road between Femsjö and Unnaryd crosses the road between Hyltebruk and Lidhult, 
follow sign towards Bageri.    

Vår gård ligger i västligaste Småland, men i Hallands län.
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Pensionat Sågknorren 

Vandra, cykla, paddla kanot eller bara koppla av med god mat och lyxigt 
boende, allt från helpension i pensionatet, självhushåll i vandrarhemmet 
Stall 1 eller i stugor vid sjön. Restaurang med hemlagad mat, mycket 
egenodlat, regionalt och svenska råvaror, du kan även få det som picknick 
vid den vackra sjön Frillens strand.

Hike, bike, canoe or just relax with good food and luxurious accommodation, 
either full board in the guest house or self-catering hostel Stall 1 or in the cabins 
at the lake. Restaurant with homemade food of  mostly home-grown, regional 
and Swedish ingredients, you can also get it as a picnic at the beautiful lake 
Frillens beach.

PENSIONAT  GUESTHOUSE

KONTAKT / CONTACT
Knallhult, Tångarna, 
313 97 Simlångsdalen
pensionat@sagknorren.se
Tfn. 0345-120 90 | Mobil. 0709-38 64 16 (Kjell-Åke), 070 2977392 (Susanne)
www.sagknorren.se

ÖPPET / OPEN 
Året runt på beställning
All year round – on request

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 56.856651  Ö 13.285772
PÅ VÄG 25 mellan Halmstad–Ljungby, i Simlångsdalen sväng mot Femsjö, efter 20 km 
genom Kullhult, efter ytterligare 500 m vänster mot Knallhult vid pensionatsskylt .
FRÅN HYLTEBRUK: Mot Femsjö, kör förbi Femsjö, sväng höger mot Bygget, efter 5 km, 
sväng höger mot Knallhult vid pensionatsskylt. 
ON ROAD 25 between Halmstad–Ljungby, in Simlångsdalen turn towards Femsjö, after 20 
km (Kullhult), turn left towards Knallhult, sign for ”Pensionat”. 
FROM HYLTEBRUK: Follow signs ”Femsjö”, pass Femsjö, turn right and follow toward 
”Bygget”, after 5 km, turn right towards Knallhult, sign for ”Pensionat”.

Hos oss kan du även hålla kurser och konferenser.
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Tallhöjdens Hotell & Restaurang 

Trevlig lantlig restaurang med närproducerade råvaror som ligger 14 km 
öster om Halmstad. Vi har mycket vällagad mat skapad med fantasi och 
omtanke. Ny GastroMeny varje vecka. Vi har även Bonnafika med hembakat. 
På söndagar serverar vi en god och vällagad söndagmiddag med förrätt, 
varmrätt, kaffe och kaka. På onsdagar klockan 18:30–22:00 är det halva priset 
på à la carte-menyn. Fredag till söndag kan ni njuta av våra populära plankor, 
exempelvis vildsvinsplanka.

A nice rural restaurant with food from local producers, 14 km away from 
Halmstad. We carefully prepare our dishes using the upmost of imagination 
and care. Every week, we offer a new gastronomical menu. There is the 
traditional Swedish Fika and waffles. On Sundays, we serve a delicious, well-
cooked dinner with starter, main course, coffee and cake. On Wednesdays, we 
offer half price on the à la carte menu. Friday to Sunday, we serve our popular 
boards for exempel of wild boar.

RESTAURANG, HOTELL & STUGOR  RESTAURANT, HOTEL & HUTS

KONTAKT / CONTACT
Brearedsvägen 15
310 38 Simlångsdalen
Tfn/fax. 035-702 45
info@tallhojden.se
www.tallhojden.se

ÖPPET / OPEN 
Lunch    Tis–fre: 11.30–14, lördagar 12–14 
Kvällsöppet: mån-lör 18–22, sön 13–16
Sommartid fler öppettider, se hemsida
Lunch   Tue–Fri: 11.30–2pm, Saturdays 12–2pm 
Evenings: Mon–Sat 6–10pm, Sun 1–4pm
Summertime: more events, see website

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                           GPS   N 56.719682  Ö 13.120458
I Simlångsdalen på väg 25 från Halmstad mot Kalmar.
In Simlångsdalen on road 25 from Halmstad to Kalmar.

Fiska-Vandra-Bo-Äta i ett historiskt hus. 
Hotellet ligger i anslutning till Halmstads vackra vandringsleder i Simlångsdalen.
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Steninge kuststation 

Steninge kuststation, som ligger i direkt anslutning till Kattegattleden, 
serverar lokalt producerade godsaker både till frukost, lunch och har 
kvällsöppet med mat & bar på högsäsong. (Förboka alltid frukost och 
kvällskäk). Vi har en grötbar där den tvåfaldige världsmästaren i grötkokning, 
Per Carlsson rör i grytorna. I vårt fik serveras klimatsmarta rätter och nystekta 
plättar. För törstiga gäster finns öl från tre lokala bryggerier och vårt 
vinsortiment består hantverksviner. Vår inspiration kommer från gammel-
mormors matlagning och vi månar om hållbarhet och lokala produkter. 

At Steninge coastal station, situated at the coastal bike trail Kattegattleden, we serve 
locally produced breakfast, home-made Swedish ”fika”, organic lunches and during 
July also bar-supper. For thirsty guests we serve locally produced beer from three 
breweries and we our wine is organic. Breakfast and our bar-supper must be pre-
booked. We have a porridge-bar where the 2-fold world champion of porridge is the 
chef. Our café combines inspiration from sustainable local products and also from 
grandmothers cooking. 

UPPLEVELSER, MAT & BOENDE  EXPERIENCES, FOOD & LODING

KONTAKT / CONTACT 
Steninge kustväg 30
305 72 Steninge
Tfn: 070-566 6244 
kuststationen@gmail.com
www.kuststationen.se
Facebook Steninge kuststation 
@steningekuststation

ÖPPET / OPEN 
Frukostbuffé: 3 april – 27 september dagligen 8–10 
(förbokas dagen innan)
Fik med dagens lunch: 
8 juni–9 aug dagligen 12–16
Kvällsbar med enkel mat : 
8 jun–9 aug onsdag–lördag 18:30–21 (förboka)
Boende: 3 april–27 sept

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS   N 56.767867  Ö 12.629114
GAMLA KUSTVÄGEN mellan Halmstad och Falkenberg. I Steninge följer du skyltarna. 
OLD COASTAL ROAD between Halmstad and Falkenberg: In Steninge follow the signs.

I fiket och plätteriet kan du kombinera godsaker från trakten, mestadels baserat på 
grönsaker, bär och fisk och vi har även helt veganska smårätter.
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Särdals Kvarn

Uppskattat utflyktsmål längs Hallands Kustväg med café, delikatesser, 
presenter, trädgård, utställningar, antikt, leksaker, kristallkronor, vintage, 
ponnyridning mm. Välkommen till vår Lantliga Gård med en pampig 
väderkvarn.

A popular destination along Hallands’ coastal road with cafe, delicacies, gift 
shop, garden, exhibitions,  antiques, toys, crystal chandeliers, vintage, pony rides 
and more. Welcome to our café and shop with a magnificent windmill.

KONTAKT / CONTACT
Särdals Kvarn
305 70 Haverdal
Sardalskvarncafe@gmail.com
Tfn. Butik 035-520 29 
Tfn. Café: 035-519  05
www.sardalskvarn.se

ÖPPET / OPEN
Butik & Café:
April: Lör–Sön 12–16, Påskhelgen 12-16
Maj: Lör–Sön 12–16, Kristihimmelfärdshelgen 12-16
Juni: Tor–Sön 12–16 
1 juli–6 aug: alla dagar 12–18
7–30 aug: Tors–Sön 12–16
Sep–Dec: Lör–Sön 12–16, Skördefest 26–27 sept

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                           GPS   N 56.741651  Ö 12.657803
Längs Hallands Kustväg mellan Halmstad och Falkenberg, 15 km norr om flygplatsen. 
Väderkvarnen är väl synlig från Kustvägen.
Along the Coastal Road of Halland between Halmstad and Falkenberg, 15 km North of the 
airport. The windmill is visible from the road.

Den gamla mjölnarbostaden i butiken rymmer en bod med handplockade ting.  
I denna är det lätt att finna en present eller ett minne att köpa med sig hem.
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47 CAFÉ & HUSRUM  CAFÉ & ROOMS

Lizzies Café & Galleri

Hemlagat på lantgård i Holm. Handikapp- och barnvänligt. Konferenser, 
fester och specialarrangemang kan bokas under hela året.

Homemade food on our farm in Holm. Wheelchair accessible and child-friendly. 
Conferences, festivities and special events – booking all year round.

KONTAKT / CONTACT
Jävsgård 161
305 92 Holm
Tfn. 035-381 18
070 66 90 647
info@lizziescafe.se
www.Lizziescafe.n.nu

ÖPPET / OPEN
25 juni–16 aug: torsdag–söndag 13–17
Övrig tid efter överenskommelse.  
Jun 25–Aug 16: Thu–Sun 1–5pm 
Other opening times by appointment.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                            GPS  N 56.743243  Ö 12.853806
E6: Avfart 46 mot Holm, skylt Lizzies Café. Från Halmstad över Kärleken, väg 612, förbi 
Holms kyrka.
ON E6, exit 46 towards Holm, sign ”Lizzies Café”. From Halmstad on Kärleken väg 612 
passing Holms church.

Drick kaffe i den gamla ladugården eller under ekarnas djupa grönska.  
Vi serverar hembakat såsom cheddargiffel och våfflor med sylt och grädde.
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I'M COFFEE

På I´m Coffee lever och andas vi specialkaffe. Rostmästaren har sina rötter 
i Guinea i Västafrika, där han även driver och äger sin egna kaffeplantage 
som gått i arv efter hans morfar. Vi har massor av olika kaffe att välja 
mellan, egna te, handgjorda chokladpraliner, lokal italiensk glass. Här finns 
bryggtillbehör, kaffemaskiner och mycket mer i vårt rosteri. Vi anordnar 
även kaffeprovningar för våra kaffesorter, ring och boka. Hjärtligt välkomna 
till oss.

Come and visit a genuine coffee roastery at Slottsmöllan outside Halmstad. The 
roaster has its roots in Guinea in West Africa, where he also runs and owns his 
own coffee plantation which he inherited from his grandfather. Enjoy a cup of 
coffee with something good: we have lots of different coffees, teas, handmade 
chocolates, local Italian ice cream. We arrange coffee tastings for our coffee 
varieties: Special coffee, seasonal coffee, hand-picked beans, eco & fairtrade 
certified.

KONTAKT / CONTACT
Slottsmöllan 1g 
302 31 Halmstad
info@imcoffee.se
Tfn. 076 230 34 80
www.imcoffee.se

ÖPPET / OPEN
Mån-Fre 10–17
Juni–aug 10–15
Mon–Fri 10am–5pm
June–Aug: 10am–3pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS            GPS  N 57.137378  Ö 12.290785
PÅ 26: Andra avfarten vid rondellen på Slottsmöllan bakom Örjansvall.
ON ROAD 26: Second exit at the roundabout at Slottsmöllan behind Örjansvall.

Kom och besök ett genuint hantverksrosteri på gamla Slottsmöllan i Halmstad, där du kan 
njuta av en go kopp nyrostat special kaffe - av handplockade bönor 

som är ekologiskt odlade och även Fairtrade certifierade. 



49

49 RESTAURANG & GÅRDSBUTIK  RESTAURANT & FARM SHOP

Ulvereds Hjorthägn

Handla och avnjut gårdens delikatesser, se djuren på nära håll och upplev 
en magisk miljö i Hallands inland. Vi arrangerar konferenser, fester, bröllop 
och event av annorlunda slag i kombination med trevliga uteaktiviteter, om 
man så önskar. Se vår hemsida för information, vad som sker under året.

Farm shop with game delicacies. Stop by and get to see our 
animals on a beautiful farm in the inlands of Halland. We 
organize conferences and festivities of varying forms 
combined with outdoor activities as you like. 
See our website or call for info, booking and events. 

KONTAKT / CONTACT
Elisabet & Birger Ekdahl
Ulvered 108 
312 92 Laholm 
Tfn. 0430-930 62
Mobil. 0707-16 16 31
info@ulvereds.se
www.ulvereds.se

ÖPPET / OPEN
Från 2 febr: söndagar 13–17
Juni: lördag & söndag 13–17 
Juli & augusti:  Tor–lör 13–20, söndag 13–17 
From Febr, 2: Sundays 1–5pm
June: Saturday & Sunday 1–5pm
July–Aug: Thu–Sat 1–8pm, Sun 1–5pm

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS           GPS  N 56.659482  Ö 13.202067
FRÅN HALMSTAD VÄG 25 i Skedala mot Mästocka 22 km. Följ vägen till skylt  
”Ulvered 2”, vänster.
FROM HALMSTAD ROAD 25, in Skedala towards Mästocka 22 km. Follow the road 
to the sign ”Ulvered 2”, left.

Med stort personligt engagemang och passion för det vi gör, ger vi våra gäster en 
helhetsupplevelse av djur, natur och mat av hjort och vilt.
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Ahla mossens viltbutik 

Ahla Mossens vilthägn och Viltrestaurang ligger 3km öster om Laholm. 
En härlig oas där du under sommaren kan avnjuta härlig lokalproducerad 
viltmat mitt i hägnet med hjortar och mufflon som sällskap eller handla 
viltkött och delikatesser i vår gårdsbutik. Vi har ett brett sortiment från älg 
till fågel, allt efter säsong. Allt vilt kommer från lokala jägare eller vårt eget 
hägn och hanteras i vårt eget viltslakteri.

We breed deer, fallow deer and mufflon sheep for an ethical and healthy meat 
that we sell in our farm shop which is a lovely forrest oasis just 3 km from 
Laholm. Our farm shop gets the goods from our own wild game and game 
from local hunters. All game is handled in our own wild slaughterhouse and 
inspected by the veterinary surgeons. We sell local and seasonal products. All 
game from elk to bird. Also barbecues in a lovely setting in the deer farm.

RESTAURANG & GÅRDSBUTIK, VILT  RESTAURANT & FARM SHOP, GAME

KONTAKT / CONTACT
Ahla 133
312 93 Laholm
Mobil. 0708-971210
ahlavilt@gmail.com  
www.ahlamossen.se

ÖPPET / OPEN 
Se hemsidan för öppettider och event.
See our webside for more information.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                           GPS  N 56.504683  Ö 13.251662
FRÅN LAHOLM: Ahlavägen mot Skogaby, Knäred, i byn Ahla är det skyltat till Viltbutik. 

Ahla Mossens Vilthägn - en härlig liten egen innesluten värld.
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Skottorps Mejeri

Nu finns här en läcker slottsost färdig att avnjutas. Mejeriet finns i 
gårdens gamla pampiga stenstall och mjölken kommer från gårdens kor. 
Inspirationen har kommit från Vallbergas Ambrosia, en härlig gräddig 
kittost – kom och se hur osten blir till. Välkommen till butiken för att 
provsmaka.

At our dairy by Skottorps Castle, you can now enjoy a delicious “castle cheese”. 
The dairy is housed in the farms’ grand stonebuilt stableblock, and the milk 
comes from our own cows. The inspiration originates from Vallbergas lovely 
creamy cheese. Through our windows you can see how the cheese is made and 
in the shop there is always plenty to try.

KONTAKT / CONTACT
Skottorps Slott
312 96 Laholm
Tfn. 0707-72 84 28
order@skottorp.com
www.skottorpsslott.se
www.skottorpsmejeri.se

ÖPPET / OPEN
Året om: mån–fre 10–16, 
lör 10–14 
Juli: sön 11–15
Jan–mars: stängt lördagar 
All year round: 
Mon–Fri 10am–4pm, 
Sat 10am–2pm  
July: Sun 11am–3pm
Jan–Mar: closed on Saturdays

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS         GPS   N 56.435308  Ö 12.986743
E6 AVFART Skottorp/Skummeslöv. Kör mot Skottorp och rakt genom byn. Vid 
fyrvägskorsning kör rakt fram mot Skottorps Slott som ligger på höger sida.
EXIT E6 Skottorp/Skummeslöv. Towards Skottorp and then through the village of Skottorp. 
By the crossroads go straight ahead towards Skottorps Castle, on your right side.

Slottsmejeri i det Stora Stenstallet där vi gör cheddar och 
slottsost med karaktär från trakten.
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Dönardalens Delikatesser 

Handinlagda sillinläggningar som älskats av våra kunder sedan 1988.  Välj mellan 
minst 10 olika inläggningar, Branteviksill, Snapphanesill och Rallarsill, goda både 
till vardag och fest. Upplev kött från våra beteslamm, en smakupplevelse. Färskt 
lamm i gårdsbutiken till påsk och från juli till nyår, övrig tid fryst. Örtmarinerade 
skivor, grillkorvar, burgare, fårsalami, fårpinnar och kallrökt fårskinka. Boka helt/
halvt lamm "Packat och klart" för avhämtning under hösten i vår gårdsbutik. 
Boka er till fantastiska grillkvällar i juli.

Our own pickled hering has been loved by our customers since 1988. Choose 
from at least 10 different varieties. Enjoy the flavour of lamb that graze freely on 
our grounds, a taste experience. Fresh lamb in the farm shop for Easter and from 
July to New Year, other times frozen. Herb marinated steaks, barbecue sausage, 
burger, sheep salami, and cold-smoked mutton. Order whole/half lamb during 
autumn. Book for fantastic barbecue evenings in July.

GÅRDSBUTIK LAMM, SILL, HONUNG  FARM SHOP, LAMB, HERRING, HONEY

KONTAKT / CONTACT
Rössjöholmsvägen
312 98 Våxtorp
Tfn. 0702-20 34 86
Mobil. 0702-60 68 00
info@donardalen.se
www.donardalen.se

ÖPPET / OPEN 
Alla dagar: 9–19
eller efter överenskommelse
Every day: 9am–7pm
or by appointment

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS            GPS  N 56.406731  Ö 13.101227
Från rondellen i Våxtorp kör mot Hässleholm/Örkelljunga, efter 500 m höger mot 
Rössjöholm, kör 500 m sväng höger vid skylt ”Gårdsbutik 1”. 
In Våxtorp drive onto road 24, direction Hässleholm/Örkelljunga, after 500m turn right 
towards Rössjöholm, drive 500 meters and turn right at the sign ”Gårdsbutik 1”.

Prova vår lammkrydda som vi blandar själva.
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53 MAT, MUSIK & UPPLEVELSER  FOOD, MUSIC & EXPERIENCES

Kvarnen Kornhult

På Kvarnen serverar vi hemlagad mat och fika av goda råvaror, varav många 
kommer direkt från vår egen trädgård. Njut av maten på våra soliga terrasser 
eller inne i den gamla kvarnen. Under ditt besök kan du också se årets 
konstutställning eller hitta något i vår loppis. Hela sommaren anordnar vi 
livemusik och barndagar. Se vår hemsida för mer information – där kan du 
även boka rum i vårt B & B.

At Kvarnen we serve homemade food, coffee and cake made by locally grown 
produce. Enjoy your meal outside on our warm sun soaked terrace, or in the main 
hall of the old mill. While you are here, you can also check out our art exhibit, or 
find yourself a little treasure in our antique boutique. Throughout the summer, 
there are many events at the mill, including live music and children’s days. Check 
our website to find more information – or to book a room in our B & B.

KONTAKT / CONTACT
Kornhultsvägen 24
312 53 Hishult
kvarnen.kornhult@hotmail.com
Tfn. 073-500 35 91
www.kvarnenkornhult.com

ÖPPET / OPEN 
Öppet från 1 maj till 30 augusti 
Kolla vår hemsida för exakta öppettider. 
Open from May 1 to August 30 
Check our website for exact opening hours.

VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS                           GPS  N 56.434266  Ö 13.386972
E6: Från Halmstad ta väg 15 och sväng av mot Hishult i Knäred, sedan mot Markaryd i 
Hishult. (Kornhultsvägen löper parallel med riksväg 15.)
E6: From Halmstad, road 15, exit towards Hishult, Knäred. Drive towards Markaryd in 
Hishult. (Kornhultsvägen runs parallel with road 15.)

Hemlagad mat med omtanke.



54

54

Konstrundan i Halland
2020 är det den 21–24 maj,  
torsdag–söndag mellan kl. 11:00–17:00 
Röda sjömärken visar vägen till våra utstäl-
lare. Vi rekommenderar en kombination av 
galleri och ateljé med trevliga matställen som 
bjuder på kulinariska upplevelser.

Arts Tour in Halland
2020, May 21–24 
The red signs show the way to the art exhibitors. We 
recommend a combination of galleries and studios with 
nice eateries and restaurants that 
offer culinary experiences.
www.konstlivhalland.se

Allt med en unik smak av Halland!
Signerat Halland är ett nätverk av företag och ett 
halländskt mat- och dryckesvarumärke. Vi som står ba-
kom är en grupp av små och medelstora livsmedelspro-
ducenter, som med stort engagemang och kunnande 
vill bjuda på det allra bästa.
Vi har valt att lyfta fram mat och drycker som är till-
verkade i Halland. Med en gemensam stämpel "Signerat 
Halland" gör vi det enklare för kunden att hitta den 
halländska maten.

Kulinarisk Resa och Signerat Halland blev på årsmötet 
2017 en förening. Tillsammans med såväl genuina 
halländska traditioner som nya och spännande matidéer, 
har vi utmärkta förutsättningar för en god livsmedel-
sproduktion. 




