
 

POP UP vegan fine dining night 

På Lindeborgs Eco Retreat är vi passionerade i mat och att tillaga 
och servera 100% plantbaserat. Därför har vi tillsammans med den 
erfarne kocken Jonas Hammar tagit fram en fine dining meny för en 
kväll som är helt vegansk och som kommer serveras i vårt nybyggda 
orangeri. Självklart är maten ekologisk, här- och närproducerad, och 

super näringstät.   



Välkommen att smaka på en ny nivå av 
plantbaserat 

Visst finns det mycket att fira - livet, kärleken och att vi äntligen har ett orangeri på gården 
som också blir vår nya matsal. 

På Lindeborgs Eco Retreat är det utifrån växtriket som vi skapar unika matupplevelser. Vår 
ambition är att ta både odlingen och beredningen av grönsaker, örter, bär och frukt till en ny 
nivå. Nu vill vi bjuda in till en speciell och spännande POP UP fine dining kväll.

Kock för kvällen är Jonas Hammar som också arbetar som chefskock på Residenset i 
Nyköping. Jonas har en kreativ ådra och en förmåga att skapa rätter som både är vackra och 
välsmakande. Han har vid flertalet tillfällen förundrat och överraskat oss när han helhjärtat 
tagit sig an grönsakerna från gården och andra lokalproducerade råvaror och skapat 
nytänkande rätter. 

Avsmakningsmenyn avnjuts vid långbord i det stämningsfulla orangeriet med vacker dukning 
inspirerad av naturen. 

En ekologisk och CO2 negativ 
helhetsupplevelse 

För en fulländad upplevelse passa på att bo över i den prisbelönta Ekoladan med högt 
hållbarhets- och designtänk, ritad av White Arkitekter. Njut av utsikten över sjön. En 
stjärnklar himmel. 100% ekologiska rum och sängar. 

Lindeborgs Eco Retreat ligger vackert belägen vid vägs ände invid sjö och skog, utanför 
Nyköping, 12 mil från Stockholm. Med ett nytänkande jordbruk, grönsaksodlingar, biodling, 
lieängar, biokolproduktion och ett biologiskt vattenreningssystem arbetas det på gården för 
att skapa ett så livskraftigt och hälsosamt system för liv i alla dess former. Här finns det 
möjlighet att varva ned i en ostörd, vacker och hållbar miljö.

I centrum på gården står Ekoladan, en hundra år gammal lada som renoverats med hållbara 
och naturliga material och en genomgående designidé. Här finns en yogasal med milsvid 
utsikt över sjön Hallbosjön och möjligheter att bo över. I ladan finns också en bastu med 
utsikt över sjön. Ekoladan är en av världens första byggnader som värms på ett 
koldioxidnegativt sätt. På gården finns också boende i en klassisk röd stuga med vita knutar 
som även den är nyrenoverad med ekologiska material. 



Pris 

Pris för avsmakningsmeny är 950 kr. 
Kostnad för dryck tillkommer. 

Möjlighet till övernattning 

1. Ekosvit i Ekoladan 2150 kr 
Med en dubbelsäng, en våningsäng, 
kök, braskamin. Plats för upp till fyra 
personer. (finns 2 stycken) 

2. Rum med dubbelsäng i Ekoladan, 
1 500 kr (finns 1 styck) 

3. Rum med enkelsäng i Ekoladan,    
1 100 kr (finns 1 styck) 

4. Rum i röda stugan för 1-2 personer, 
1100  kr (med delat badrum och kök, 
finns tre stycken) 

Priser inkl moms.  

Frukost tillkommer med 200 kr per person. 

Anmälan och frågor 

Antalet platser är begränsade till 24..  

Anmälan görs till event@lindeborgs.com. 

Anmälan är bindande men kan överlåtas. 

Vid frågor kontakta Janna Horjö på 
event@lindeborgs.com 

Hör av dig och meddela eventuella 
allergier på förhand.  

Lindeborgs Eco Retreat 

www.lindeborgs.com 

Adress: Nykyrka Lida 1, 611 98 Vrena 

Program 16 maj 
Från kl 16:30 
Njut av en härlig promenad i skogen eller vandra vår nya 
naturstig med skyltar som berättar om gårdens olika 
biotoper och ekosystem. 

Gårdsvisning 17.15 
För de som vill berättar vi om odlingarna, vårt 
hållbarhetsarbete och de olika ekosystemen på gården 

Avsmakningsmeny 18:00 
100% ekologisk plantbaserad avsmakningsmeny serverad 
i orangeriet med långbord. 

Efter middagen finns det möjlighet till bastu för de som 
övernattar. 

Varmt välkommen!  
Vi ser fram mot att välkomna dig till en inspirerande, 
grön och välsmakande kväll på Lindeborgs Eco Retreat.

 
Julia & Carl Lindeborg, Jonas Hammar

http://www.lindeborgs.com
http://www.lindeborgs.com

