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Wohls Gårds sommarcafé öppnar om en månad, söndagen den 6.6
Sommaren 2021 öppnar Wohls Gård och Blomma Catering i samarbete ett sommarkafé i
Karaktärshuset på Wohls Gård. Sommarkaféet kommer att vara öppet från söndag till fredag
klockan 11.00 – 18.00 under perioden 6.6.-15.8.2021.
Sommarcaféet öppnar möjligheten för både ortsbor och besökare i Kyrkslätt att njuta av herrgården och
sjöutsikten. I den vackra formträdgården kan man utforska såväl köksträdgården som rosariet och det finns
också en egen naturstig på området.
I sommar när närturismen fortfarande är högaktuell lönar det sig att göra en sommarutflykt till Wohls Gård
som ligger endast cirka 35 minuter från Helsingfors centrum. De omgivande vägarna är särskilt populära bland
landsvägscyklister och ytterligare naturupplevelser erbjuder t.ex. Meiko naturreservat, den intilliggande
frisbeegolfbanan och Kurk Golf, som ligger ett par kilometer från Wohls.

Sommarcafé med rosenträdgård
-

-

Vi är glada över samarbetet med kyrkslättföretaget Blomma Catering och jag är övertygad om att
herrgårdens sommarcafé igen kommer att locka många besökare, säger Håkan Näsman,
verksamhetsledare på Wohls Gård.
I dessa tider känns det särskilt bra att vi kan hålla vår vackra trädgård öppen för rekreationsbruk.
Sommarcaféet kompletterar vårt eget utbud av kulturprogram; planerna inkluderar t.ex. konserter,
och fotoutställningar. Vi följer naturligtvis med pandemisituationen och tack vare våra stora
utomhusområden har vi goda förutsättningar att kunna anpassa evenemangen och vid behov även
flytta dem utomhus, fortsätter Håkan.

Blomma Catering vill erbjuda lyx i vardagen
-

Vi ser fram emot att i sommar få betjäna både gamla och nya kunder i Wohls Gårds stämningsfulla
Karaktärshus. I kaféets utbud kommer det att finns kakor från vårt konditori, söndagsbruncher och
kanske även kakkurser. Ett av sommarens teman är vilda örter och ätbara blommor från herrgårdens
egen trädgård. När igen det är möjligt att ordna evenemang skulle det vara roligt att arrangera också
annat program - mer om det senare, säger Janne Laitinen, VD för Blomma Group.
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Wohls Gård ligger vid stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt. Wohls Gård har en 400-årig historia som rusthåll och en storgård,
och här anlades på 1800-talet socknens förnämsta trädgård. Sedan 2013 erbjuder gården utrymmen för fest och konferens.
Under 2020 växer Wohls Gård i.o.m. Wohls Stall, som erbjuder utrymmen för upp till 150 personer i den stora salen, därtill
ett litet mötesrum samt ytterligare utrymme i foajén.
www.wohlsgard.fi
www.facebook.com/WohlsGard
www.instagram.com/wohlsgard
Prenumerera på vårt nyhetsbrev, där vi berättar om senaste nytt från Wohls Gård 4-8 gånger per år.
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