
 

JELS VOLDSTED 

 Åbningstider 

Tirsdag & Torsdag 10.00 – 14.30 

Udvalgte søndage 12.00 – 16.00 (kaffe og kage) 

Se vores hjemmeside for åbne perioder 

www.jelsvoldsted.dk 

Menukort i Caféen 
 

Dagens suppe                                                              45,- 

Med brød 

Æggekage                                                                     69,- 
Med bacon og rugbrød 

Sandwich med kylling og bacon                               65,- 

Sandwich med laks                                                     65,-       

Bolle med smør                                                           15,- 
 

Dagens kage                                                                 15,- 

 

Søndags kaffe– og kagebord 

Kaffe, te samt boller  

og forskellige kager. 

69,- kr. per person 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

DAGENS RET 
- hver tirsdag og torsdag i 

tidsrummet 12.00 – 
13.00 til KUN 69,- 

 



   CAFÈEN PÅ JELS VOLDSTED 

   Caféen på Jels Voldsted ligger smukt i naturskønne omgivelser i skoven ved 
Jels Midtsø. Lokalerne er lyse og sammen med en fantastisk udsigt over søen 
danner caféen en smuk ramme for en frokost eller en kaffepause.  

 

Caféen er til daglig drevet af elever og personale fra Troldkærskolen. Caféen er 
elevernes daglige værksted og har til opgave, at fungere som virkelighedsnært 
oplærings- og arbejdstilbud. De unge får et reelt ansvar og får mulighed for at 
dygtiggøre sig inden for alle facetter i driften af en café dvs. køkkenarbejde, 
servering, vedligehold, osv. 

 

   FORPAGTNING 

   I 2006 overtog Troldkær skolen forpagtningen af Jels Voldsted. Troldkær er 
et bo- arbejds- og oplæringstilbud til unge med særlige behov i alderen fra 17-
25 år. Her arbejdes der på at forberede de unge på voksenlivet, modne dem 
og styrke deres færdigheder via personlig og social udvikling, samfundsorien-
tering, hverdagslæring, værkstedsarbejde og praktikophold. Alt dette gøres 
med øje på, at de unge skal ud og have et godt liv med så få hjælpeforanstalt-
ninger som muligt. At forpagte Voldstedet er et led i denne opgave.  

 

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER 

Ud over de faste åbningstider vil der i årets løb blive afholdt forskellige arrange-
menter i caféen og skoven. Anden søndag i hver måned vil der blive afholdt et 
arrangement inden for kulturhistorie, naturformidling og friluftsliv eller MC- og 
veteranbiltræf. Hertil vil der løbende komme andre spændende arrangementer. 
Alle arrangementer vil blive slået op på vores hjemmeside: www.jelsvoldsted.dk 

 

SELSKABER 

   Jels Voldsteds lyse og smukke selskabslokaler er velegnede til afholdelse af 
både  små- og store festlige sammenkomster - barnedåb, konfirmation, bryl-
lup, fødselsdag og jubilæer mv. Spørg evt. personalet om selskabsmenuen 
eller se mere på: www.jelsvoldsted.dk 

KONFERENCER, DAGSMØDER OG EVENTS 

   Jels Voldsted kan også danne ramme for konferencer, møder og kurser. Arrange-
menterne kan tilpasses efter ønsker og behov med hensyn til menu, varighed og ind-
hold mv. Den smukke natur kan tænkes ind i arrangementet, som inspirerende fri-
rum, i form af en gå– eller kanotur eller opleves gennem træklatring, teambuilding 
eller adventurerace.  

KANO- OG BÅDUDLEJNING 

   På voldstedet har du i caféens åbningstid mulighed for at leje kanoer og robåde. Der 
stilles selvfølgelig svømmeveste til rådighed  i alle størrelser. Der kan uden for åb-
ningstid laves en lejeaftale ved henvendelse via nedenstående kontaktoplysninger. 

Kano: Pr. time 50 kr. - 4 timer 150 kr. - hel dag 200 kr. 

Robåd: Pr. time 75 kr. – 4 timer 225 kr. – hel dag 300 kr. 

I caféens åbningstid kan der købes fiskekort til Jels søerne. Dagskort 50,- 

 

FOR MERE INFORMATION 

Tjek Vores hjemmeside: www.jelsvoldsted.dk 

 Henvendelse kan ske på tlf: 75 58 55 11 i åbningstiden eller på mail:                          
jelsvoldsted@troldkaer.dk 

 

http://www.jelsvoldsted.dk

