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HALSNÆS KASSEN
WWW.HALSNÆSKASSEN.DK

Halsnæs Kassen er til dig, der  
foretrækker sunde lokale råvarer.
Kassen fyldes hver uge fra juni til 
oktober med friske grøntsager 
direkte fra marken til dit bord. 

Vi supplerer sæsonens grøntsager 
med enten kødvarer, æg, sødt, surt, 
brød eller kager. 
 
Alt sammen fra medlemmer i  
Spisekammer Halsnæs. 

Kassen er klar hver fredag og kan 
afhentes hos 

d Grønnessegaard,  
    Amtsvejen 280, Hundested  
d Ninas Gårdbutik,  
    Strandsegårdsvej 1, Ølsted.

Halsnæs Kassen kan også leveres til en 
adresse i Halsnæs.  
 
Du bestiller via webshop på 
www.halsnæskassen.dk , hvor vi først 
på ugen også offentliggør kassens 
indhold. 
 
Her kan du også se, hvilke varer  
Spisekammer Halsnæs tilbyder som  
supplement til ugens kasse. 

Halsnes Spisekammer brochure2.indd   2 24/05/2017   20.29



DIT SPISEKAMMER 

En frisk gulerod lige trukket op  

af mulden?

Kød fra et hyggeligt  

bondegårdsbesøg? 

Lokale produkter, dyre- og  
plantevelfærd og arbejdspladser for folk 
på kanten af arbejdsmarkedet. Det er 
vigtigt for Spisekammer Halsnæs.

Sulten efter lokalproducerede varer er i disse år 
støt stigende: Derfor foreningen  
Spisekammer Halsnæs, en sammenslutning af 
fødevareproducenter i Halsnæs Kommune.  
Vi har stramme regler, et etisk charter, som 
sikrer lokale fødevarer med fremragende 
kvaliteter.

Vi har de gode lokale varer - følg os på vores  
hjemmeside og Facebook side.

Du kender lokale varer på vores fine logo med den 
lysegrønne spire.

Vi ses derude

Spisekammer Halsnæs
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PRODUCENTERNE 
Medlemmerne i Spisekammer Halsnæs brænder for at producere gode lokale
fødevarer. Medlemmerne spænder fra hobbyavlere med små haver til store
landbrug med mange hektar jord. Alle indstillet på at overholde vores
etiske charter.

Vores gulerod har kun rejst kort: Nordmændene kalder det kortreist mat.
Det betyder, at du ved hvor dine fødevarer kommer fra. Du kan se
dyrene på marken, og besøge bonden, på cykel tilmed. For der er ikke
langt til de gode sager i Spisekammer Halsnæs.

•	 d     Grøntsager 
•	 d  Oksekød  

d  Svinekød
•	 d  Lammekød
•	 d  Honning

•	 d  Gedekød
•	 d     Fjerkræ & æg
•	 d     Frugt, bær & syltetøj
•	 d     Mel & bagværk
•	 d     Syltede grøntsager 

I Halsnæs finder du:

Facebook “En sund og glad gårdbutik”
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Facebook “En sund og glad gårdbutik”

En butik med salg af dansk design og kunsthåndværk, nips 
og andre hyggelige ting. I juli og august er der 10 udvalgte 
markedsdage, - hvor der sælges grønt, frugt og blomster 
fra Spisekammer Halsnæs. Endvidere  
arrangeres små guidede ture om design og  
kunsthåndværk på Hundested Havn.  
Se og følg med på Facebook: Marguerite - Hundested Havn.  
Butikken ligger overfor Hundested Sandskulptur Festival.

KIKFORBI

Kort før Kikhavn ligger Kikforbi, en velassorteret  
gårdbutik der ud over et spændende udvalg af  
specialiteter, dyrker og sælger egne grøntsager fra  
markerne bagved gården. Familien bor i stuehuset  
overfor butikken, adskilt af en hyggelig gårdhave, der 
bruges som cafe om sommeren. Grise og får lever på 
markerne omkring gården, og kødet fra dyrene sælges i 
butikken. 

Åbningstider: Torsdag og fredag 11-18 Lørdag 10-16

Facebook: Kikforbi en sund og glad gårdbutik

HØJBAKKEGAARD

Oppe i bakkerne bag Hundested ligger endnu et idyllisk 
lille landbrug.  
 
På Højbakkegaard, som er under omlægning til  
økologi, kan du bestille kød fra gårdens lam og se 
gårdens søde heste, grise og gæs. I sæsonen kan man 
plukke blommer og kirsebær i gårdens lille  
frugtplantage.   
 
Facebook: Højbakkegaard

BUTIK FRK. MARGUERITE
Kajgaden 9-12, 3390 Hundested

Kikhavnvejen 25, 3390 Hundested

Tlf. 46 90 26 62 d kikforbi@wilbogaard.dk 

Bogbinderivej 11A, 3390 Hundested

Tlf. 24 61 06 80 d annemarie@hojbakkegaard.dk 

Tlf. 50 58 38 55  d margueritehundestedhavn@gmail.com
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Et mikrobageri, den er god nok og det ligger i 
Lynæs. ”Tag nu to, de er så små” siger Ann i det 
lille bageri, hvor hun bager på livet løs, - gode 
kager og ordentlige brød. 

Der er ikke åbent salg fra adressen, men du kan 
se på Anns hjemmeside, hvor du kan købe de gode 

sager.

Facebook: Annslækkerier 

TOTHAVEN

Hist hvor vejen slår et kryds ligger Tothaven, kend 
stedet på den charmerende vejbod, hvorfra der sælges 
æg fra gårdens 200 høns og rabarber i sæsonen. 

Hos Tothaven er der i skolernes sommerferie åbent 
for besøgende onsdag til søndag kl 14-17. Her kan 
du møde hønsene, gederne, æslet, hestene, de sjove 

ungarske uldsvin og en masse dyreunger der gerne vil 
klappes.

Facebook: Tothaven

Sølager landbrug og gartneri er økologisk, og en del af 
Sølagers seks værksteder. Sølager producerer økolo-
gisk kød, og man kan købe økologisk grønt, som 
sælges fra gårdens vejbod og grøntsalg, som du finder 
bagved grisestalden. Grøntsalg åbent 8.00. - 18.00. 
Pak en madkurv og tag familien med, oplev det 

unikke arbejdstilbud og se alle de søde dyr.

Facebook: Sølager Værkstederne

ANNS LÆKKERIER

Tlf. 42 78 37 73  d ann@annslaekkerier.dk  d www.annslækkerier.dk

Torupvejen 2, 3390 Hundested

Tlf. 30 70 58 36 d  jakob@tothaven.dk  d  www.tothaven.dk

Sølagervejen 42 3390 Hundested

Tlf. 40 90 73 35 d landbruget@hotmail.dk d  www.sølager.com    

Frederiksværksvej 13, 3390 Hundested

SØLAGER
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NR. GÅRD/
PRODUCENT

KONTAKT SÆLGER/
PRODUCERER

1 Butik Frk. Marguerite. 
Kajgaden 9 -12,  
Hundested Havn 

Frederikke Nymark 
Tlf. 50 58 38 55  
frkmarguerite@gmail.com

Butik: Grøntsager, brugskunst og tøj

2 Meny. Nørregade 11,  
3390 Hundested

Tlf. 47 93 79 79   
www.meny.dk

Sælger blandt andet grøntsager og 
bær fra Spisekammer Halsnæs.

3 Kikforbi.  
Kikhavnvejen 25,   
3390 Hundested 

Dorte Villadsen  
Tlf. 46 90 26 62  
kikforbi@willbogaard.dk  
Fb: Kikforbi en sund og glad 
Gårdbutik

Gårdbutik: Grøntsager, bær, 
grisekød- og lammekød

4 Højbakkegaard.  
Bogbinderivej 11A,  
3390 Hundested 

Anne Marie Nielsen  
Tlf. 24 61 06 80   
annemarie@hojbakkegaard.dk  
Fb: Højbakkegaard

Bær og lammekød

5 Anns Lækkerier.  
Frederiksværksvej 13,  
3390 Hundested 

Ann Yde Friis  tlf. 42 78 37 73  
ann@annslaekkerier.dk  
www.annslækkerier.dk

Kvalitetskager og brød. Udsalg i 
Kikforbi m.m.

6 Tothaven.  
Torupvejen 2,  
3390 Hundested 

Jakob Feilberg Olsen 
Tlf. 30 70 58 36  
jakob@tothaven.dk  
www.tothaven.dk 

Vejbod med salg af æg og  
rabarber i sæsonen

7 Sølager.  
Sølagervejen 42,  
3390 Hundested 

Jens Drejer tlf. 40 90 73 35,  
landbruget@hotmail.dk,  
www.sølager.com  
Fb: Sølager værkstederne

Økologisk vejbod + grøntsalg  
Økologisk okse og grisekød  
bestilles og hentes hos slagter

8 Grønnesssegaard.  
Amtsvejen 280,  
3390 Hundested

Ditlev Hasselbalch 
Tlf. 20 33 30 01  
dh@groennessegaard.dk  
www.groennesse.dk 
Fb: Grønnessegaard Gods

Oksekød der sælges hos Mad og 
Mennesker. Stalddørssalg af vildt 
i sæsonen.

9 Mad og Mennesker.  
Amtsvejen 280,  
3390 Hundested

Ann Louise Hasselbalch  
Tlf. 40 31 88 63  
alhasselbalch@live.dk  
www.groennesse.dk

Gårdbutik åben torsdag 15:00 til 
18:00 samt efter aftale. Oksekød, 
økologisk grisekød, grillpølser 
mm.

10 Halsnæs Honning. 
Skovkanten 37,  
3390 Hundested 

Viggo Jørgensen  
Tlf. 60 80 63 19  
viggohillerup@gmail.com

Gårdbutik: Honning,  
æblemost, eddike og snaps

11 Røjlegården.  
Torupvejen 98,  
3390 Hundested 

Peter Plant tlf. 26306657  
info@roejle.dk   
www.roejle.dk

Lammekød, fårepølser og  
lammeskind

12 Askebakken.  
Sverkilstrupvejen 68,  
3390 Hundested  

Ekstrand  tlf. 24 48 51 09  
geder.dk@gmail.com  
www.geder.dk

Lækkert mørt gedekød.  
Bestilling på mail til efterårets  
slagtning.

13 Engmosegaard. 
Sverkilstrup Byvej 8,  
3390 Hundested 

H.C. Andreasen tlf. 40 43 19 43  
engmosegaard@os.dk  
Fb: Engmosegaard Økologisk 
Landbrug

Økologisk mælk , samt økologisk 
okse, svinekød og grøntsager. 
Tjek vores facebookside angående 
åbent salg direkte fra gården

ANNS LÆKKERIER

Tlf. 42 78 37 73  d ann@annslaekkerier.dk  d www.annslækkerier.dk

Tlf. 40 90 73 35 d landbruget@hotmail.dk d  www.sølager.com    

M E D L E M M E R
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M E D L E M M E R
NR. GÅRD/

PRODUCENT
KONTAKT SÆLGER/

PRODUCERER
14 Holtegaarden. 

Sverkilstrup Byvej 7,  
3390 Hundested  

Christian Holte tlf. 28 35 30 87  
christian@christianholte.dk  
www.holtegaarden-simmental.dk 
Fb: Holtegården-Simmental

Lækkert Simmental oksekød. Kan 
bestilles eller sælges ved 
forskellige events.

15 Ellekærgaard.  
Torup Bygade 7,  
3390 Hundested 

Bo Hansen 
Tlf. 30 88 10 88   
alanbohansen@gmail.com

Rug og hvede. Maler mel på 
bestilling

16 Café Torup. 
Solen 1A, Torup, 
3390 Hundested  

Pia Reinholm Jensen  
Tlf. 93 92 33 00  
kontakt@cafetorup.dk 
www.cafetorup.dk  
Fb: Café Torup

Café Åbningstider: 
Tirsdag & torsdag kl. 10-18  
Onsdag & fredag kl. 10-20 
Lørdag kl. 10-16 
Søndag & mandag lukket

17 Torup Marked.  
Stationsvej 1. Torup.  
3390 Hundested

Peter Plant 
Tlf. 26 30 66 57  
Fb: Torup Marked

Lokale grønsager, krydderurter, 
frugt, bær, saft,honning, blomster, 
tang, is, brød og kød.

18 Dyssekilde Skovhave. 
Stjernerne 8,  
Økolandsbyen,  
3390 Hundested 

Thorbjørn Neuhaus  
Tlf. 29 93 27 02  
dyssekildeskovhave@gmail.com   
www.dyssekildeskovhave.dk 
Fb: Dyssekilde Skovhave

Vejbod med tomater, krydderurter 
mv. Har også bod på Torup 
Marked

19 Tornhøjgaard.  
Tollerupvej 101,  
3370 Melby 

Lone og Niels Pedersen  
Tlf. 23 32 14 04  
tornhoejgaard@gmail.com 
www.tornhoejgaard.dk 

Gårdbutik: Kartofler, rabarber, 
purløg, radiser, græskar og squash 
mv.

20 Ellemosegaard.  
Amtsvejen 325,  
3390 Hundested 

Tove Petersen
Tlf  21 84 31 50  
www.landshop.dk

Landshop: Bær, grøntsager, gæs, 
ænder og selvpluk af blomster. 
Tjek hjemmeside for åbningstider

21 Skjold Burne.  
Kirkegade 9,  
3300 Frederiksværk 

 Jan Eriksen 
Tlf. 47 77 77 27   
www.skjold-burne.dk

Butik

22 Meny  
Nørregade 38,  
3300 Frederiksværk

Tlf.47 72 06 45  
www.meny.dk

Supermarked sælger bland andet 
grøntsager og bær fra Spisekam-
mer Halsnæs

23 Vanggård.  
Søfrydvej 3,  
3300 Frederiksværk 

Vivi og Ole Quistgaard 
Tlf.  20 44 46 96  
vivi@olesgenbrugogantikmarked.dk 

Okse, kalve og svinekød. Er ved 
og omlægge til økologi.

24 Uglekærgård. 
Frederikssundsvej 35,  
3300 Frederiksværk 

Jan Ryberg Tlf. 40 87 94 48   
janryberg@live.dk  
www.uglekaergaard.dk 
Fb: Uglekærgård landbrug og 
gårdbutik

Gårdbutik: Gris, lam og Galloway 
kalvekød samt andre specialiteter

25 Strandsegård.  
Strandsegårdsvej 1B,  
3310 Ølsted 

Nina Møller 
Tlf.22 71 77 78  
ninasmad@gmail.com

Gårdbutik: Bær, frugt, is, most, 
saft, snaps, likør, rødbeder og  
chutneys m.m.

26 Galtekjærhus.  
Ll. Havelsesvej 14,  
3310 Ølsted 

Jørgen Jørgensen 
Tlf. 47 74 85 46   
jej@tdcadsl.dk

Gårdbutik: Jordbær, kartofler og 
andre grøntsager

Halsnes Spisekammer brochure2.indd   10 24/05/2017   20.30



Grønnessegaards besætning af Hereford kvæg udøver 
naturpleje på strandengene langs Roskilde Fjord.  
Dyrevelfærd har særdeles høj prioritet, som betyder at 
kreaturerne aflives inden de fragtes til slagteri, for at 
undgå stress i forbindelse med indfangning og  
transport. Kød fra Grønnessegaards kvæg sælges via 
den socialøkonomiske virksomhed Mad og Mennesker.  
På Grønnessegaards marker og skove er der en rig  
bestand af fugle- og hjortevildt. I forbindelse med  
jagtsæsonen har Grønnessegaard stalddørssalg af vildt.   
Facebook: Grønnessegaard Gods

MAD OG MENNESKER

Den socialøkonomiske virksomhed Mad og Mennesker 
holder til på Grønnessegaard. Mad og Mennesker  
pakker hver uge i sommerhalvåret Halsnæs Kassen 
med friske, lokale fødevarer fra Spisekammer  
Halsnæs’ producenter. Mad og Mennesker forhandler  
derudover oksekød fra Grønnessegaards Hereford, 
økologisk svinekød fra Sølager, grill pølser,  
spegepølser, røgvarer mm. Mad og Mennesker  
deltager på Torup Marked hver anden lørdag i løbet af 
sommeren. 
 
Gårdbutikken er åben på Grønnessegaard hver torsdag  
kl. 15-18, samt efter aftale.

HALSNÆS HONNING  

Bierne flyver rundt i Halsnæs og samler honning i 
vores blomster. Spis noget ordentligt honning, køb det 
hos Viggo. Viggo Jørgensen sælger honning,  
æblemost, eddike og snaps fra sin gårdbutik.  
 
Viggo har en velassorteret bod på Torup Marked, hvor 
han sælger forskellige honning produkter.

 

GRØNNESSEGAARD
Amtsvejen 280, 3390 Hundested

Amtsvejen 280, 3390 Hundested

Tlf. 40 31 88 63 d alhasselbalch@live.dk d www.groennesse.dk

Skovkanten 37, 3390 Hundested

Tlf. 60 80 63 19 d viggohillerup@gmail.com  

Tlf.  20 33 30 01 d dh@groennessegaard.dk d www.groennesse.dk
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Facebook “En sund og glad gårdbutik”Facebook “En sund og glad gårdbutik”

Et økologisk landbrug med Gotlandske får.  
Her produceres grønsager, bær, frugter og honning til 
selvforsyning - og lammekød, fårepølser og skind til 
salg. I længerne har en lokal kunstsmed og  
Dyssekilde Yogacenter til huse.  

 
Haven er stor og varieret og fuld af lækroge. Lej et 

privat værelse, hvis du vil opleve idyllen på egen krop 
eller slå telt op på teltpladsen: Den er for folk på cykel 

eller gåben. Lille skurvogn til to findes også.

 

ENGMOSEGAARD  

Hans Christian er økologisk mælkeproducent, og har 
140 malkekøer. Herudover producerer Engmosegaard 
økologisk oksekød, svinekød og grøntsager. Har du 
været til Økodag i Halsnæs, så har du allerede besøgt 
Engmosegaard.  
 

Facebook: Engmosegaard Økologisk Landbrug, hvor 
der løbende opdateres fra hverdagen, og hvornår vi har 

åbent for salg direkte fra gården. 

RØJLEGÅRDEN
Torupvejen 98, 3390 Hundested

Tlf.  Peter 26 30 66 57 d Tlf.  Liljan 20 36 56 19 d info@roejle.dk d www.roejle.dk

ASKEBAKKEN

Delikatesse kød. Meget mørt og lækkert gedekød  
udbydes af Askebakken. Gederne går i  
sommerhalvåret på græs. I vinterhalvåret går  
gederne i løsdrift, med ekstra gode pladsforhold. 

Kontakt os på mail geder.dk@gmail.com for  
reservation af gedekød til efterårets slagtning. 

Facebook: Geder BoerogNubisk

Sverkilstrupvejen 68, 3390 Hundested

Tlf. 24 48 51 09 d geder.dk@gmail.com d www. geder.dk

Sverkilstrup Byvej 8, 3390 Hundested

Tlf. 40 43 19 43 d engmosegaard@os.dk
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Facebook “En sund og glad gårdbutik”

Simmental er en kødkvægrace, der stammer fra Schweiz. 
Kød fra racen er kendetegnet ved dets mørhed. Kødet er 
saftigt og smagfuldt med en naturlig fedtmarmorering. 
I en dansk smagstest er kødet vurderet som “excellent”. 
Holtegårdens dyr går ude enten på egen mark eller enge 
rundt om i Halsnæs fra midt april, lever af græs hele  
sommeren og kommer ind på stald midt november.  
Kødet sælges ved forskellige events eller kan bestilles. 
 
Facebook: Holtegården-Simmental

CAFÉ TORUP

Café Torup er en hyggelig lille café i Torup. Vi har en 
menu, både til kødspiseren, vegetaren - og hvis du melder 
din ankomst - til veganeren. Derudover hjemmebagte 
kager samt rigtig god kaffe og te. Vi køber 85%  
økologiske produkter, og en del lokalt, for at gøre vores til 
bæredygtigheden. Alle vores mejeriprodukter og grønt-
sager er økologiske. Velkommen til alle - fra nær og fjern!  
 
ÅBNINGSTIDER: Tirsdag & torsdag kl. 10-18 d Onsdag & 
fredag kl. 10-20 d Lørdag kl. 10-16 d Søndag & mandag: LUKKET

HOLTEGAARDEN - SIMMENTAL
Sverkilstrup Byvej 7, 3390 Hundested

Tlf. 30 88 10 88 d alanbohansen@gmail.com

Solen 1A, 3390 Hundested

Tlf. 93 92 33 00 d kontakt@cafetorup.dk d www.cafetorup.dk Fb: Café Torup

Facebook “En sund og glad gårdbutik”

ENGMOSEGAARD  

RØJLEGÅRDEN
Torupvejen 98, 3390 Hundested

ELLEKÆRGAARD

Gården ligger midt i Torup lige overfor økobyen  
Dyssekilde, og markerne øst for byen hører til. Når 
du sidder ved Café Torup, kan du nyde synet af  
økologiske korn og kløvergræsmarker, som Bo er 
særligt dygtig til at holde økologisk ukrudtsfri. Der 
sås og høstes hvede og rug som males til mel på 
bestilling.
 
Bestilling af mel kan foretages via telefon eller pr. email. 

Torup Bygade 7, 3390 Hundested

Tlf. 28 35 30 87 dchristian@christianholte.dk dholtegaarden-simmental.dk

OBS! køkkenet lukker 1/2 time  
før lukketid 
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Facebook “En sund og glad gårdbutik”Facebook “En sund og glad gårdbutik”

Lokale og turister strømmer til Dyssekilde station - og 
staderne bugner, når Torup Marked holder åbent ti 
gange i løbet af sommeren og efteråret.   
”Kilometermad”: så ved du, hvor kort kartoflen har 
rejst - til smagens og miljøets fordel. Spis dagens 
menu eller køb lækre lokale varer.  
 

Ded æ sager. Ded æ noet der smager  
 

Facebook: Torup Marked 

DYSSEKILDE SKOVHAVE

Inde i økobyen bor Thorbjørn. Han kan noget med træer, 
især dem med gode frugter på. På økobyens marker 
dyrker han grøntsager og er i gang med at anlægge en 
skovhave. Han er inspireret af permakulturens idéer og 
arbejder på at nå længere end “kun” at dyrke økologisk.  
Du finder ham på Torup Marked, resten af tiden kan 
du købe krydderurter, tomater og andre gode sager i den 

lille vejbod. 
 

Facebook: Dyssekilde Skovhave

TORNHØJGÅRD  
 

Gårdbutikken som alle på egnen kender. Her har mange 
sommerhusgæster hentet deres første nye kartofler. Her 
sælger Lone og Niels mange forskellige grøntsager af 
høj kvalitet. Vend dig til at købe dine daglige  
grøntsager her, hvor man ofte også finder sæsonens 
specialafgrøder som rabarber, radiser, purløg og  
græskar. Tornhøjgård ligger i den lille landsby Tollerup 

mellem Torup og Melby.
Gårdbutik åbningstider: Åbent alle dage  7:00 til 20:00  

sommer 7:00 til 18:00 vinter

TORUP MARKED
Stationsvej 1, 3390 Hundested

Peter Plant tlf. 26 30 66 57 d

Stjernerne 8, Økolandsbyen, 3390 Hundested

Tlf. 29 93 27 02 d dyssekildeskovhave@gmail.com d www.dyssekildeskovhave.dk

Tollerupvej 101, 3370 Melby

Tlf.  23 32 14 04 d tornhoejgaard@gmail.com d www.tornhoejgaard.dk 
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Facebook “En sund og glad gårdbutik”

På landevejen midt mellem Hundested og  
Frederiksværk ligger Ellemosegaard. Kør ned ad den 
lange jordvej der hvor skiltene viser vejen.  
Ellemosegaard er et hyggeligt lille landbrug med dyr 
og en stor urtehave. Fra den lille butik landshop  
sælger Tove og Svend Erik bær, grøntsager, gæs, 
ænder og selvpluk af blomster.  
 
Vi har åbent, når der er nye kartofler, jordbær og  
tulipaner, tjek vores hjemmeside for åbningstider. 

VANGGÅRD

Vivi og Ole har i flere år drevet en stor genbrug-/antik 
forretning, og har nu valgt også, at sætte en proces i 
gang med at omlægge jorden til økologi.  

Dette gør Vivi og Ole  med henblik på, at drive 
jorden med produktion af økologisk okse-/kalve-/og 
svinekød både ud fra økologiske og etiske principper.  

Det betyder, at dyrene går ude hele året på deres store 
græs- og skovarealer, såvel kreaturerne som grisene.

UGLEKÆRGÅRD 

Lige over for Kregme station, og ned ad grusvejen ligger 
Uglekærgård. Her produceres Halsnæs grisen, som er 
en velfærdsgris fri for medicin og med krølle på halen, 
grisen har god plads, at tumle på og får masser af halm 
at rode i. Gården har også Shropsire får, frilandsgrise 
og Galloway kvæg som produceres uden medicin, og 
som går ude fra fødsel til slagtning. Connie og Jan har 
en fin gårdbutik med specialiteter som pålæg, røgvare 
og kød fra gårdens dyr, samt mindre mængder  
grøntsager. Alle varer er af høj kvalitet, og kan købes/ 
bestilles på kontakt nedenfor eller i gårdbutikken.

ELLEMOSEGAARD
Amtsvejen 325, 3390 Hundested

Søfrydvej 3, 3300 Frederiksværk

Tlf. 20 44 46 96 d vivi@olesgenbrugogantikmarked.dk

Frederikssundsvej 35, 3300 Frederiksværk

Tlf. 40 87 94 48 d janryberg@live.dk dwww.uglekaergaard.dk

Facebook “En sund og glad gårdbutik”

TORNHØJGÅRD  

TORUP MARKED
Stationsvej 1, 3390 Hundested

Peter Plant tlf. 26 30 66 57 d Tlf. 21 84 31 50 d www. landshop.dk

Facebook:      
Uglekærgård landbrug og gårdbutik
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Facebook “En sund og glad gårdbutik”

I Ninas flotte mad- og gårdbutik er der masser af 
lækre varer til maven og ganen,  produceret fra bær og  
frugter fra egne marker.  
 
Du kan købe is, syltetøj, chutneys, rødbeder, most, 
saft, snaps og likør.  
 

Her er også originale håndarbejder og brugskunst.

GALTEKJÆRHUS

I svinget omme bag Ølsted bor Jørgen og Karen på 
Galtekjærhus. På de syv hektar marker rundt om den 
lille gård findes et væld af små stykker med korn,  
jordbær, kartofler og andre grøntsager.  

På gårdspladsen, hvor du møder katten, sælger parret 
jordbær fra deres mark. Gårdbutikken er åben hele 

året rundt, -her køber du dine kartofler og grøntsager. 
 

STRANDSEGÅRD
Strandsegårdsvej 1B, 3310 Ølsted

Tlf.  22 71 77 78 d ninasmad@gmail.com 

Ll. Havelsesvej 14, 3310 Ølsted

Tlf. 47 74 85 46 d jej@tdcadsl.dk

Udarbejdet forår 2017 af Charlotte Vantmose, Jens Drejer & Camilla Kolstrup
www.spisekammerhalsnaes.dk

Frederiksværk Hundested 
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