Mostorps Gård
https://turistmal.se/turistmal-12955.html

Information
Län: Halland
Kommun: Halmstad
Kategorier: Butiker
Position: 56.8398,12.7207
Kontaktuppgifter
Tel: 035-54252
E-post: peter@mostorpsgard.se
Hemsida: http://mostorpsgard.se/
Beskrivning
Mostorps Gård ligger mellan Getinge och Slöinge, både i
Falkenbergs och Halmstads kommun. Suseån delar gården i två
delar där Mostorps slott och bisonhägnet ligger på södra sidan
medan stallarna, slakteriet charkproduktionen och gårdsbutiken
ligger på norra sidan. Det är enkelt att hitta till oss
Helheten där allt från uppfödning till konsument finns på gården
minskar transporter och stress hos djuren. Detta tillsammans med
hängmörning på gammaldags vis gör att köttet blir extra mört och
välsmakande.
Mostorps charkproduktion bygger på hanverksmässighet och
recept med höga kötthalter. Vi producerar allt från leverpastej och
kalvsylta till fina lufttorkade produkter och kryddstarka korvar.
I gårdsbutiken har en stor charkdisk med proffsig personal som
ger manuell service. All köttfärs mals framför kunden,
charkprodukterna skivas efter hand och i köttdisken finns gårdens
eget nötkött, lammkött från olika halländska gårdar och guldgris
från Skräddare gård och ekologisk gris från Ragnarssons.
Öppettider
ÖPPETTIDER I GÅRDSBUTIKEN
Onsdagar10.00-18.00
Torsdagar10.00-18-00
Fredagar10.00-18.00
Lördagar10.00-14.00
Söndagar, måndagar, tisdagar, helgdagar och aftnar.Stängt

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Vägbeskrivning
FRÅN GÖTEBORG/FALKENBERG
Vid färd på E6/E20 norrifrån – välj avfart Slöinge. Kör söderut på
Gamla E6 cirka 2,5 km. Titta efter skylten Gårdslakteri Mostorps
Gård ligger på vänster sida.
FRÅN MALMÖ/HALMSTAD
Vid färd på E6/E20 söderifrån – välj avfart Kvibille eller avfart
Getinge. Följ Gamla E6 norrut och passera Getinge. Mostorps
Gård ligger ca. 2,5 km norr om Getinge på höger sida.
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