Örkelljunga

Restaureringen

Restaureringen har gjorts med målet att bevara den
gamla mangårdsbyggnaden i skick från sekelskiftet.
Med varsam hand har vi restaurerat huset med det
bestämda målet att husets ”själ” inte skulle gå förlorad och att endast använda naturmaterial som låter
huset ”andas”.
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Kör E4:an till Skåne
108
porten och välj väg 108
mot Perstorp.
Oderljunga
Strax innan Oderljunga, sväng höger till
Hagstad.
108
Kommer du via väg
Perstorp
21 siktar du istället på
Perstorp. Sväng av där
21
och kör mot Örkel
ljunga, längs väg 108.
När du har passerat Oderljunga håll utkik efter
skylten “Gårdscafé - Rum och frukost” på vänster
sida.
Håll vänster och efter 2 kilometer är du i Hagstad.
GPS-koordinater
Lat: N 56º 12’ 49.79”
Long: E 13º 20’ 23.16”

Trädgården
Av den gamla trädgården finns tyvärr ingenting
bevarat, men de lökar och perenner som tittat upp
under de år som gått under husets restaurering, har
tagits tillvara.
Trädgårdens växer sakta fram och sittplatserna i både sol och skugga väntar nu bara på fler
trädgårdsmöbler och på dig!
Läs mer om gården, restaureringen m.m. på
www.vildrosorohons.se

Cecilia Wennström
Tel. 0435-323 00, 070- 996 96 32
Hagstad 120, 284 92 Perstorp
info@vildrosorohons.se • www.vildrosorohons.se

Kom och besök den gamla
gården från 1800-talet som ligger omgiven av skog och betade
hagar i natursköna Hagstad utanför Perstorp i norra Skåne.
I gårdscaféet kan du avnjuta kaffet och det hembakta
framför brasan eller i trädgården när solen lockar.
Vill du stanna kvar, kan du året
runt boka rum med frukost. Vi bäddar
våra nya sköna sängar med duntäcken
och ekologiskt sänglinne för att du ska
sova riktigt gott.

Pigkammaren - ett ljust enkelrum med
handfat och utsikt över trädgården.

Bed & Breakfast

Våra rum är inredda i cafébyggnadens övervåning
med totalt sju bäddar.
Isolering av papper i väggar, tak och golv, linoljefärg och äggoljetempera, papperstapeter och såpade
trägolv ger en sund sovmiljö. Vi bäddar med duntäcken och sänglinne samt handdukar
är av ekologisk bomull.
Frukostbuffén, med bland annat vår
hemgjorda ekologiska müsli, serveras
i caféet en trappa ner och sommartid
kan du även sitta i trädgården.
För att du ska få en rofylld
vistelse finns det avsiktligt ingen TV
på gården, men alla rum har tillgång till trådlöst
Internet.
Våra rum är rökfria och inga husdjur får vistas
inomhus.

Gårdscafé

Slå dig ner framför brasan och njut av de
läckra smörgåsarna och det hembakta. Smaka
på ”farmor Inas kringlor”, läs en bok eller en
trädgårdstidning, fortsätt på stickningen eller
bara koppla av i goda vänners sällskap.
Råvarorna vi använder är i möjligaste mån
ekologiska och närproducerade. Många av
örterna och kryddorna hämtas från den egna
trädgården.

Drängkammaren - med fyra sängskåp där du kan dra
för de rutiga förhängena och känna dig privat. Dusch
och toalett utanför dörren delas med Pigkammaren.

Gårdscaféets öppettider 2008
1 maj–14 sept. - onsdag–söndag 12.00–17.00
20 sept.-14 dec. - lördag och söndag 12.00–17.00
Herrskapsrummet - ett dubbelrum med egen dusch
och toalett.

Läs mer på www.vildrosorohons.se

