
I middelalderkongernes gamle højland mellem Vejle
og Jelling ligger Hopballe Mølle i Grejsdalen, smukt
mellem vand og skov.
 
Den gamle vandmølle har i mere end 600 år tjent
egnen - og mon ikke det var her de gamle kæmper
fik hvæsset deres sværd og lanser, når de drog i felten.
Egnens bønder fik her malet deres korn - i dag giver
vandkraften vedvarende energi. På den måde op-
drættes nogle af Danmarks bedste kyllinger på en
miljømæssig god måde. 
 
Hopballe Mølle er en slægtsgård, der er gået i arv fra
far til søn siden 1807.

Der er tradition for dyrehold på stedet - i dag drives
landbrug, skovdrift og kyllingeproduktion. Mølleren og
hans familie bor i den gamle hovedbygning, i sidelængen
bor medarbejderne, der arbejder på gården.
 
I 2002 besluttede vi at producere en anderledes kylling. Vi
valgte at lægge vægt på, at dyrene har det godt, og at
kødet bliver velsmagende og mørt. Resultatet blev
Hopballe kyllingen, som vi sælger direkte fra gården uden
fordyrende mellemled.

Bygningerne ved Grejs Å og Mølledammen danner i dag rammerne om 
Restaurant, Selskabslokaler, Konferencelokaler og Gårdbutik.
Du kan spise i vores restaurant, holde din næste fest og gøre dine indkøb i butikken.
 
At se den smukke egn og Hopballe Mølle er en oplevelse - og alle er velkomne til at lægge vejen forbi.



Vi er her for dig
 - og glæder os til
at danne rammen
for din fest.

LOKALER
Vi har 5 lokaler med plads fra 35 op til 320 spisende gæster.
Der kan dækkes op ved lange borde eller i grupper. Der
forefindes anlæg til afspilning af musik og div. AV-udstyr. 
MADEN
Vi har sammensat  forskellige smagfulde menuer. Få en
inspirerende snak med os, og lad os sammen finde netop
den menu, som passer til jeres selskabs ganer. 
Vi bestræber os hele tiden på at bruge årstidens bedste
råvarer, ligesom vi - så vidt det er muligt - gerne opfylder
individuelle ønsker.

PRISERNE
På Hopballe Mølle er et selskab på minimum 35 betalende gæster. Ved afholdelse af et selskab med
et mindre antal, skal du påregne et gebyr for lokaleleje.
Prisen er inkl. opdækning med hvide duge, stofservietter, stearinlys, blomster og servering.
Priserne er inkl. moms. Der tages forbehold for evt. fejl og prisændringer.
RESERVATIONSGEBYR
Ved endelig reservation af et selskabslokale betales et reservationsgebyr på 5.000,-
Reservationsgebyret tilbagebetales ikke ved annullering af arrangementet, men modregnes
naturligvis på den endelige fakrura.

Kontakt os på 75853754 på hverdage mellem 8.00 - 16.00 eller på restaurant@hopballe.dk


