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Wohls Gårdin kesäkahvila avaa ovensa kuukauden päästä, sunnuntaina 6.6 

Wohls Gård ja Blomma Catering avaavat kesällä 2021 yhteistyössä kesäkahvilan Wohls Gårdin 

Kartanorakennuksessa. Kesäkahvila tulee palvelemaan sunnuntaista perjantaihin klo 11-18 

ajalla 6.6.-15.8.2021. 

Kesäkahvila avaa niin kirkkonummelaisille kuin täällä vieraileville ulkopaikkakuntalaisillekin mahdollisuuden 

nauttia kartanon ilmapiiristä ja järvenrantamaisemista. Kauniissa muotopuutarhassa voit tutustua 

keittiöpuutarhaan sekä ruusutarhaan ja alueellamme löytyy myös oma luontopolku. 

Lähimatkailun ollessa tänäkin kesänä nosteessa Wohls Gårdille kannattaa suunnata kesäretkelle – sijaitseehan 

kartano ainoastaan n. 35 minuutin päässä Helsingin keskustasta. Ympäröivät tiet ovat etenkin 

maantiepyöräilijöiden suosiossa ja lisää luonnonläheisiä elämyksiä tarjoavat mm. Meikon luonnonsuojelualue, 

viereinen frisbeegolf-rata sekä parin kilometrin päässä sijaitseva Kurk Golf. 

Kesäkahvila ja muotopuutarhan ruusut 

- Olemme iloisia yhteistyöstä paikallisen Blomma Cateringin kanssa ja uskon että kartanon kesäkahvila 

tulee taas houkuttelemaan runsaasti kävijöitä, kertoo Wohls Gårdin toiminnanjohtaja Håkan Näsman. 

- Näinä aikoina tuntuu erityisen hyvältä, että voimme tarjota kauniin muotopuutarhamme 

virkistyskäyttöön. Kesäkahvila täydentää omaa kulttuuriohjelmien tarjontaamme; suunnitelmissa on 

mm. konsertteja ja valokuvanäyttelyitä. Seuraamme tietysti pandemiatilannetta ja laajojen 

ulkoalueidemme ansiosta meillä on hyvät edellytykset mukauttaa tapahtumia ja tarvittaessa siirtää 

niitä ulkoilmaan, jatkaa Håkan. 

Blomma Catering – missiona tarjota luksusta arkeen 

- Odotamme innolla saavamme tänä kesänä palvella niin vanhoja kuin uusiakin asiakkaita Wohls Gårdin 

tunnelmallisessa kartanorakennuksessa. Kahvilan valikoimassa tulee olemaan konditoriamme kakkuja, 

sunnuntaibrunsseja ja ehkäpä myös kakkukursseja. Yhtenä kesän teemana on villiyrtit ja syötävät 

kukat kartanon omasta puutarhasta. Tapahtumien järjestämisen ollessa taas mahdollista, olisi ihana 

järjestää myös muuta ohjelmaa - siitä myöhemmin lisää, kertoo Blomma Groupin toimitusjohtaja 

Janne Laitinen. 

 

Lisätietoja: 

Håkan Näsman, toiminnanjohtaja, Wohls Gård Ab 

hakan.nasman@wohlsgard.fi  

Puh. 050 358 9582 

Janne Laitinen, toimitusjohtaja, Blomma Group Oy 

janne.laitinen@blommagroup.fi 

www.blommacatering.fi 

Puh. 050 552 1232 
 

Wohls Gård sijaitsee Humaljärven rannalla, Kirkkonummella. Wohlsin kartanolla on 400-vuotinen historia tilana ja tänne 

perustettiin 1800-luvulla pitäjän upein muotopuutarha. Vuodesta 2013 kartano tarjoaa tiloja kokouksiin ja juhliin. 

Marraskuussa 2020 otettiin käyttöön Wohls Stall, joka tarjoaa monikäyttöisen tapahtumatilan jopa 150 hengelle isossa 

salissa, tämän lisäksi pienen kokoushuoneen sekä lisätilaa eteisaulassa. 

www.wohlsgard.fi 

www.facebook.com/WohlsGard 

www.instagram.com/wohlsgard 

 

Tilaa uutiskirjeemme, jossa kerromme 4-8 kertaa vuodessa Wohls Gårdin tuoreimmat kuulumiset niin tapahtumista kuin 

elämästä täällä kartanolla. 
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