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Gjestebud på HAAHEIM GAARD 
Torstein Hatlevik fra Espevær kjøpte gården i 2000 for å få seg et stille, 
avsides sted der han kunne roe ned, stelle i hagen og spille sine 
instrumenter. Slik gikk det ikke. Skapertrangen ble for sterk. 
Sitt første måltid på gårdsrestauranten på Tysnesøy i Sunnhordland 
serverte han i 2009. I dag henger Bygdeutviklingsprisen og «Smak av 
Kysten»-plaketten på veggen i det restaurerte sveitserhuset.  
 

Avreise fra Bruelandsenteret og p-plass Eiganes kl. 08.15/08.45. Etter fergeturen over Boknafjorden 
følger vi Kyststamveien videre nordover mot Sunnhordland som er bundet sammen av tunneler, broer og 

fergesamband. Først Bømlafjordtunnelen, så 
Trekantsambandet med Stordbrua over til Stord og til 
sist ferge fra Jektevik til Hodnanes på Tysnes. Vi nyter 
formiddagskaffen på Jektevik før fergeavgang til 
Hodnanes. 
 

Over på Tysnesøy har vi en kort kjøretur opp til 
Haaheim Gaard hvor husfar Torstein venter på oss. 
Kreative Torstein bobler av ideer. Foran hovedhuset 
har han anlagt hagekafé. I hønsegården henter han 
egg hver morgen. 50-åringen lager sin egen cider, gir 
nytt liv til det 300 år gamle kvernhuset. Her har både 
gårdens nye lysthus og «dame-spa» sett dagens lys.  
 

Restauranten er dekket for gjestebud og vi ønskes velkommen til bords. Haaheim Gaard har blitt viden 
kjent for sin gode lokalmat. Langveisfarende kommer som oss for å nyte den – noen med eget fly til 

Flesland. Torstein kokkelerer 
og serverer. Selvlært der 
også. Sesongens lokale 
råvarer avgjør menyen. Vi 
prøver å skape en ramme for 
det gode liv, et sted for 
magiske øyeblikk, forteller  
nybyggeren under 
Tysnessåta. Mellom hovedrett 

og dessert underholder Torstein oss med sang, spill og muntre historier. Syv års musikertilværelse i 
England har satt sine spor, han trakterer 11 ulike instrumenter. 
 

Etter gode timer på Haaheim tar vi turen ned til Uggdal. Vi stopper ved E.H. Vaage Landhandel og 
Dampskibsekspedisjon anno 1902. Dette er gammelt handelssted som har re-åpnet matutsalg og bakeri 
og nå også fått sjokoladefabrikk. Det gamle bakeriet er restaurert og framstår nå som det var i 1902 da 
det åpnet.  
Vi får servert ettermiddagskaffe med noe å bite før vi begynner på hjemturen. Vi sier farvel til husfar 
Torstein og følger samme vei hjemover med ferge tilbake til Jektevik. 
  

Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes ca. kl. 19.00/19.30 
  

Pris 
Turen koster medlem: kr. 1245,- v/40 deltakere ikke medlem:kr.1395, 
Påmelding innen 15.august til Enok Tlf.473 07 435. Betaling innen 22.08.2023  til kontonr.3201.6086672    
 Prisen inkluderer: Omvisning i hagen og underholding under middag.  

 Turistbuss med sjåfør som guider underveis 

 For- og ettermiddagskaffe m/noe å bite i 

 Gjestebud med 2 retter og kaffe 


