INVITATION

Lad os være
værter
Vi vil vise jer rundt i vores lokaler
beliggende i naturskønne
omgivelser på Hopballe Mølle og
fortælle om vores fantastiske
koncept, Hopballe kyllingerne,
menuer, arrangementer og om
vores helt specielle bus menuer...
For nærmere information:
kontakt os på tlf. 7585 3256 eller
mail restaurant@hopballe.dk
Vi glæder os til at se jer!

BUSMENU
Tilbydes på hverdage

Vi har masser af ideer og det ville glæder os at få besøg af jeres selskab. For yderligere
information kan vi kontaktes på restaurant@hopballe.dk eller på telefonnr: 7585 3256
MENUFORSLAG TIL BUSSELSKABER

Helstegt kylling
Med kartofler, sauce, agurk salat og Rabarber kompot
Dessert tallerken
med ost, kage og årstidens frugter
1 ret 169,2 retter 199,-

En lækker forkost buffet med en palet
af vores skønne Hopballe kyllingeretter
Sild
med karrysalat

Tarteletter
med høns i asparges

Helstegt Hopballe kylling
med agurk salat og rabarberkompot

Hopballe kyllingeleverpostej
med bacon og champignon

spændende oste og kage
hjemmebagt brød og smør
199,Kaffe og kagebord
med hjemmebagte boller, lagkage
forskellige skærekager og småkager
129,-

VÆRD AT SE I VEJLE OG OMEGN
Vejle og omegn er spækket med oplevelser. Her er alle muligheder for at få en velfortjent pause fra
hverdagen. Hiv stikket ud en dag eller ti og bliv forkælet på et af de eksklusive wellnesshoteller ved
fjorden, shop i de charmerende gågader og alsidige citycentre, nyd Vejles storslåede natur og forkæl
dine smagsløg med gastronomiske oplevelser baseret på lokale kvalitetsråvarer. Tag på opdagelse i en
unik verden af moderne kunst og arkitektur eller kom helt tæt på Danmarkshistoriens højdepunkter.
Vejle er også masser af oplevelser i børnehøjde. Tag familien med og vær sammen om en aktiv ferie
med masser af udfordringer, leg og vildt sjove oplevelser.
Oplev bl.a.:

VEJLES HISTORIE
Fra vadested til industriby
Vejle betyder vadested. Det blev navnet for den bebyggelse, som blev anlagt på en holm midt i Vejle
Ådal, hvor Grejs Å optages i Vejle Å, umiddelbart før den løber i fjorden. Vejle er nævnt første gang i
1256, og de ældste kendte købstadsprivilegier blev udstedt af Kong Valdemar III den 16. august 1327
i Nyborg, men Vejle er naturligvis ældre.

HISTORISKE BYGNINGER I VEJLE
Vejles ældste bygning er Sct. Nicolai Kirke fra ca. 1250. Der er kun få bygninger tilbage fra tiden før
1850. Den Smidtske Gård er den sidste af Vejles gamle købmandsgårde. I perioden 1850-1930
oplevede Vejle et sandt byggeboom. Industrialiseringen tog fart og industrikomplekser som Spinderihallerne blev opført. Det var også i denne periode, at Vejle Rådhus og vindmøllen blev genopført.

BYVANDRING I VEJLE
VisitVejle byder dig velkommen til en vandretur gennem Vejles gamle bydel. Se den fulde beskrivelse
af vandringen på visitvejle.dk

MUSEER OG SAMLINGER
Museerne har alle en spændende historie at fortælle. Kom tæt på Gorm den Gamle og Harald Blåtand
i Kongernes Jelling. Gå på opdagelse i Vejles nye kulturhistoriske museum i de gamle spinderihaller.
Oplev nostalgi i Bindeballe Købmandsgård. Tag tilbage til hedebondens liv på Give-Egnens Museum.
Eller dyk ned i et af de lokalhistoriske museer.

VINGSTED JERNALDERMILJØ
Vingsted Historiske Værksted og Vingsted Jernaldermiljø er et undervisnings- og kulturaktivitetssted
for skoler og grupper, men alle er velkomne til at besøge jernalderlandsbyen. Jernaldermiljøet består
bl.a. af en række rekonstruerede jernaldergårde med tilhørende værkstedshuse.
VejleMuseerne holder jævnligt offentlige arrangementer i jernalderlandsbyen, hvor deltagerne kan
være med til at arbejde, som jernalderbønderne gjorde det, deltage i ceremonier, fodre dyrene og meget
andet. Hold øje med VejleMuseernes hjemmeside og dagspressen.

SKØNNE NATUROPLEVELSER
Vejle ligger i en bid af Danmarks smukkeste og mest varierede natur. Langs fjorden maler bøgeskove
skråningerne grønne. Grejsdalen og Vejle Ådal slynger sig gennem landskabet. Fårup Sø og Rørbæk Sø
ligger idyllisk i bakket terræn. Og tværs gennem det hele løber Hærvejen – fra Gudenåens og Skjern Å’s
udspring ved Tinnet Krat til plantagerne og det åbne landskab med klitter ved Randbøl Hede. Spring ud
i det. På cykel, i kano eller på gåben. Stævn til søs, sving golfkøllen, kast fiskestangen eller slå dig ned
på en af de børnevenlige strande.

EGTVEDPIGENS GRAV
Egtvedpigen er et af Danmarks bedst bevarede bronzealderfund, og fundet er unikt - også på verdensplan. Den unge kvinde blev gravlagt i en egekiste i 1370 f.Kr. Fundet af Egtvedpigen i 1921 afdækkede
en af verdens bedst bevarede kvindedragter. På stedet ses i dag den rekonstruerede gravhøj – 22 meter i diameter og 4 meter i højden - og i tilknytning hertil et lille museum, der beskriver fundet.

LANDSKABSSKULPTUR ROBERT JACOBSEN - JEAN CLAREBOUDT
Billedhuggeren Robert Jacobsen har i samarbejde med den franske skulptør Jean Clareboudt, omdannet den tidligere grusgrav i Tørskind til skulpturpark. Fire af skulpturerne er udført af Egtveds æresborger, Robert Jacobsen, fem af Jean Clareboudt. Skulpturerne er udført i beton, jern, sten og træ og
skal betragtes som et samlet værk, der går i dialog med naturen.
Landskabsskulpturens tema er solens gang over himlen i løbet af en dag. Lyset går i dramatisk dialog
med skulpturerne. Det bevirker, at landskabsskulpturen opleves forskelligt på forskellige tidspunkter af
dagen og på forskellige årstider.
Landskabsskulpturen, der er unik i Europa, blev indviet i 1991. Åbent hele året.

KONGERNES JELLING
I oplevelsescentret Kongernes Jelling kan du rejse over 1000 år tilbage i tiden til dengang vikingerne
herskede i Jelling. Dengang vikingekongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand satte to runesten i
Jelling og Harald lod datidens største vikingeanlæg opføre, gjorde danskerne kristne og samlede Danmark til ét rige.
Du kan læse meget mere om seværdighederne, i og omkring Vejle, på visitvejle.dk

