Gruppeaktiviteter på Langøya hovedgård
Hovedgårdens aktiviteter varierer mye med sesong, og vi tilbyr derfor ulike aktiviteter i ulike
deler av året. Her er en oversikt over hva du kan være med på når hos oss.
Ølbryggedag:
Bryggesesongen på hovedgården er i mars og april. Da har dere mulighet for å være med å
brygge øl sammen med bryggerimester Økland. Han underviser litt om ølbrygging og det blir
ølsmaking i bryggeripøbben litt utpå dagen. Bryggingen foregår på dagtid på kjøkkenet, så
bespisning disse dagene begrenser seg til skalldyrlunsj – selvsagt med hjemmebrygga øl.
Omreisende ølsmaking:
Vi arrangerer ølsmaking hos deg - hjemme i stua, på jobben eller på festival. 2 timers
ølsmakingskurs - rett i lomma! Kurset fokuserer på ingredienser, øltyper og å bli kjent med
de ulike smakene i øl; malt, humle og gjær. Opplegget tilbys hele året, men dessverre ikke
på hovedgården foreløpig.
Hogstdag:
Langøya er et verneområde, men dessverre preget av sterk gjengroing. Det foregår nå et
storstilt dugnadsarbeid for å rydde øya, ved hjelp av skoleklasser, frivillige foreninger og
arbeidsplasser. Tusenvis av dugnadsarbeidere har deltatt så langt, og det er plass til flere!
Arbeidet foregår manuelt, men er ikke veldig fysisk krevende. Opplegget passer kjempefint
for grupper som har lyst til å gjøre noe sammen og samtidig bidra med en miljøinnsats.
Servering av mat og drikke avtales for hver enkelt gruppe. Hogstkalenderen følger
Fylkesmannens anvisninger for arbeid i verneområdet og tilbys i mars/april og
oktober/november. Veldig morsomt - anbefales!
Restaurantsimulator:
Hovedgårdens Restaurantsimulator er et alternativt julebord for grupper som ønsker en
annerledes versjon av førjulsfesten. Det er et matverksted hvor deltagerne får bli med inn på
kjøkkenet og tilberede en flerretters middag sammen med kokken. Opplegget tilbys fra
slutten av november og frem til jul.
Kurs i matauk:
Mataukurs settes opp på egne datoer for individuell påmelding (se hjemmesidene).
Vi tilbyr også noen av kursene for grupper. Tilbud på forespørsel.
Selskap:
Vi tilbyr selskaper for store grupper kveldstid torsdag-lørdag i uke 21-24 og
uke 32-35 i 2017. (se eget vedlegg for opplegg og menyer).

Velkommen til en aktiv dag på Langøya!

