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BREDE  
SPISEHUS

MØDER & FIRMAFESTER

- ERHVERV -
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VELKOMMEN TIL BREDE SPISEHUS

Vi har skabt et unikt nyt koncept, der forener lokalet med  
Nationalmuseets værdier og gastronomi på højt nationalt niveau, 
så vi skaber en ‘destination der er en udflugt værd’.

Vi vil øge kendskabsgraden til Brede Værk i den lokale befolkning 
og gøre det til et af storkøbenhavnernes foretrukne udflugts- 
mål, når man skal have frisk luft eller en god frokost i naturen. 

Vi arbejder derfor på at lave et komplekst, dynamisk og agilt  
koncept. Et koncept, der favner demografisk bredt og har en  
originalitet og kvalitet, der gør os attraktive i et marked med  
fortsat stigende konkurrence.

Restaurantchef  
Martin Grynnerup 

Tlf. 45 85 54 57



‘Sådan var maden, intens og  
charmerende i al sin fremad- 
stormende gourmand-prægede  
munterhed…’

Ole Trolsøe, Børsen

BERLINGSKE 2021 BØRSEN 2021

****
POLITIKKEN 2021

‘Den bevaringsværdige gamle  
kantine, (…) er en af byens  
smukkeste spisesale. Og heldigvis  
lever Christian Mortensens stærke  
sæsonbetonede køkken op til de  
unikke omgivelser.’

Søren Frank, Berligske

‘Om aftenen bevæger menukortet 
sig endnu længere ud i verden, og 
til sommer vil jeg glæde mig til at 
kunne sidde udendørs og skue ud 
over søen og danmarkshistorien’.
 
Lærke Kløvedal, Politiken
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EN REJSE I TIDSMASKINEN MED 2021 MENUKORT

Brede er fyldt af historiens vingesus. Restaurant Brede Spisehus 
ligger med udsigt over Brededammen i det naturskønne Mølle- 
ådalen ca. 10 km fra Københavns centrum, nemlig i Kgs. Lyngby 
nær Gentofte og Bagsværd. Naboerne er Frilandsmuseet og  
Brede Værk med mange interessante oplevelser både ude og 
inde.

Den smukke Brededammen kan f.eks. rundes på en lille halv time 
enten før eller efter måltidet på Restaurant Brede Spisehus.

Restauranten åbnede dørene første gang i december 1893. 
Dengang havde restauranten status som kantine og forsamlings- 
hus for de ansatte på Brede Klædefabrik.

Nationalmuseet har nænsomt restaureret Spisehuset, og de indre  
grundtræk er bevaret: køkkenet med de store glaspartier, spise- 
salen med de dekorative kakler på væggene, opal-glasloftet og 
de originale glaslamper.

Over 120 år efter opførelsen fyldes restauranten stadig af liv. 

Maden er dog ikke længere beregnet til hårdtarbejdende fabriks-
folk, men udfordringen er stadig at tilberede måltider, der skaber 
glæde. 
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KOM TÆT PÅ 250 ÅRS INDUSTRIARKITEKTUR

Museet ‘Brede Værk’ ligger i Danmarks største fredede industri- 
anlæg. Med et fabrikssamfund med arbejderboliger, mester- 
boliger, fabriksherrens landsted Brede Hovedbygning, spisehus. 

Til fabrikken var tilknyttet en kantine, det nuværende Brede 
Spisehus, hvor arbejderne kunne købe billig frokost. 

Hvis man ville have frokosten med hjem, skulle man blot stille sin 
madspand foran kantinen inden kl. 7 om morgen (hvor fabrikkens  
fløjte kaldte til mødetid), og så var der fyldt op med mad i 
spanden til frokostpausen kl. 13. Du kan naturligvis stadig få din 
madspand fyldt op i Brede Spisehus. 

Med de mange flotte og historiske fabriksbygninger, arbejder-
boliger og mesterboliger får du et indtryk af det lille samfund. 

Mølleåen er opdæmmet og vandets løb gemmen bygningerne 
kan følges. 

Den imponerende direktørbolig fra 1795 kan besøges i sommer-
ens omvisninger. 

En af landets allerførste børnehaver 'Brede Asyl', er stadig i  
brug som børnehave den dag i dag. Brede Spisehus, hvor fabrik- 
kens arbejdere fik fyldt deres madspand er nu Madkastellets nye 
traktørsted. 

Længere mod nord ligger Indelukket og her kan man begynde 
en dejlig gå- eller cykeltur mod Øresund.
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LOKALERNE
 
Restaurationslokalet er det højloftede lokale med plads op til 80 
gæster. Aperitiffen kan nydes på verandaen eller i haven og efter 
middagen kan også kaffen nydes her. 

Restaurationslokalet er dekorativt bevaret med opal-glas loftet, 
de originale kakler på væggene og originale glaslamper.

Funktionærspisestuen er ideel til mindre selskaber med 15-24 
gæster.

Lokalerne på 1. sal har en flot udsigt over Brededammen. 
Her er en intim stemning med plads fra 26 og op til 40 gæster til 
konferencer.

Et af de store aktiver omkring Brede Spisehus er naturen.
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FIRMAFEST
 
Alle selskabsmiddage og fester er for os noget helt 
særligt.  

Herunder har vi samlet et par bud på, hvordan  
en god aften hos os kunne se ud. 

Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 31 75 12 13  
og høre mere.  

Middag (kl. 18- 22)
765,-/person ved minimum 70 gæster

Velkomstbobler
3-retters sæsonmenu
Husets vine til maden
Fri øl og vand hele aftenen
Kaffe og te efter maden 
Lokaleleje, rengøring og personale

Festmiddag (kl. 18 - 01)
995,-/person ved minimum 50 gæster

Velkomstbobler
3-retters sæsonmenu
Husets vine til maden
Fri øl og vand til maden
Kaffe og te efter maden
Fri øl, vin og vand efter maden, 3 timer
Lokaleleje, rengøring og personale

Alle priser er angivet i DKK ex. moms.
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MØDEPAKKER
 
Herunder har vi samlet et par bud på, hvordan  
vores mødepakker kan se ud hos os.. 

HALVDAGSMØDE (KL. 09 - 14 ELLER 12 - 17)
595,- /prs. ved minimum 20 gæster 

I mødelokale hele dagen igennem
Årstidens frugtKaffe og te efter maden 
Lokaleleje, rengøring og personale 

Let morgenmad (pakke 09-14)
Surdejsbolle med smør og ost
Økologisk most
Power shot af årstidens frugt og grønt 

Frokostservering
Dagens ret, sandwich eller luksussalat på Høkeren
Vand, most eller øl

Eftermiddagsservering (pakke kl. 12-17)
Dagens kage
Kaffe og the

Pris er angivet i DKK ex. moms.
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DAGSMØDE MED AFSLUTTENDE MIDDAG  
PÅ BREDE SPISEHUS (KL. 08 - 20)
1.195,-/prs. ved minimum 20 gæster

I mødelokalet, dagen igennem
Årstidens frugt 
Kaffe og the 
Vand

Morgenservering
Surdejsbolle med smør og ost
Økologisk most
 Power shot af årstidens frugt og grønt

Frokostservering
Dagens ret, sandwich eller luksussalat på Høkeren
Vand, most eller øl

Eftermiddagsservering
Dagens kage
Kaffe og the

Middagsservering på Brede Spisehus
Dagens 2-retters middag (forret/hovedret),  
bestemt af køkkenchefen
Vin, øl og vand

Alle priser er angivet i DKK ex. moms.

DAGSMØDE (KL. 08 - 16)
745,-/prs. ved minimum 20 gæster

I mødelokale hele dagen igennem
Årstidens frugtKaffe og te efter maden 
Lokaleleje, rengøring og personale 

Let morgenmad
Surdejsbolle med smør og ost
Økologisk most
Power shot af årstidens frugt og grønt 

Frokostservering
Dagens ret, sandwich eller luksussalat på Høkeren
Vand, most eller øl

Eftermiddagsservering
Dagens kage
Kaffe og the

Tilkøb / Pris pr. kuvert

Smoothie eller yoghurt med granola  
til morgenserveringen  ......................................................   40,-
Hjemmelavet powerbar i løbet af dagen  ................   32,-
Happy Hour - et udvalg af salte snacks  
og et glas bobler før middagen  ..................................  120,-
Dessert til middagen  ..........................................................  80,-
Kaffe/the med sødt efter middagen  ..........................  40,-



Vi går aldrig på kompromis med  
kvalitet og finder lige så stor glæde  

ved at kreere traditionelle, jordbundne  
retter som innovative og 

 højgastronomiske oplevelser. 

Mad skal tale til sanserne, og vi kaster  
al vores kreativitet og energi i den enkelte  

madoplevelse og det gode værtskab
–

 Rasmus Pors, medejer og partner,  Madkastellet.



MENU EKSEMPEL 

SÆSONBASERET

FORRET
Kulmule marineret i blodappelsinjuice og miso,  

med små salater og ristet hasselnød 

eller

Helleflynder marineret i stikkelsbærjuice, med agurk, pistacienødder  
og vadouvan, blåmuslinger og musling-cremesauce

HOVEDRET
Rosastegt andebryst, tærte med karameliseret løg  

og jordskokker, andesauce med peber 
 

eller

Stegt oksemørbrad med urter, rødbede med solbær,  
stegt palmekål med oksemarv og portvinssauce 

(tillæg kr. 75 pr. kuvert)

Tilbehør, til begge valg:
 Stegte aspargeskartofler med timian 

Salat med spidskål, vindruer og kimchi

DESSERT
Æble- og vaniljekompot, mousse med ymer og  

hvid chokolade, mandler og solbærsorbet  

eller

Blåbær marineret med ahornsirup, mandelsorbet og aniscrumble

Retter, enten vegetarisk eller vegansk, får lige så meget  
opmærksomhed og kærlighed, som al anden mad, vi serverer. 

Har du allergier, løser vi også det.

BR E DE S PI S E H US    12



BR E DE S PI S E H US    13

IKKE BARE EN RESTAURANT

På den anden side af gaden finder du vores nye deli, som for- 
syner med dagens takeaway ret, lækkert friskbagt brød eller en 
picnic madkurv til din tur rundt i området. Derudover kan du få 
vores udsøgte hjemmelavet konditorkager og meget mere. 

Så hold godt øje, for udvalget udvikler sig løbende. 
Vi ønsker at holde åbent syv dage om ugen.

By the way, så er der et forsamlingshus lige ved siden af, som 
naturligvis kan lejes til en lav pris. Det kan du se mere om på 
vores hjemmeside.

I disse tider må vi jo ikke glemme børnene, derfor vil der hver 
uge være en rigtig børnerestaurant, hvor personalet godt kan  
og vil tage sig godt af børnene fra 8-15 år, uden mor og far er til-
stede. Her ønsker vi at skabe nysgerrighed til mad, og vi hjælper 
selvfølgelig godt på vej. Børn kan og vil langt mere uden deres 
forældre.
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FORSAMLINGSHUSET

I vores allesammens nye forsamlingshus kan man næsten gøre 
hvad man vil. 

Vores tanke er, at dele det op i et ‘gør det selv’ og et ‘all inclusiv’ 
koncept men i et helt uformelt festligt koncept, hvor der er plads 
til, at børn ikke skal sidde på deres stol under hele middagen. 
Andre steder har vi haft stort udbytte af en blanding af ‘sit down 
og mingle.’ Men rummet er dit, så lad os tale om hvad I helst vil 
tilbyde jeres gæster. 

Det stemningsfulde selskabslokale i Brede Værk, med udsigt til 
Mølleåen, breder sig ud til en smuk sø foran bygningen. 

Selskabslokalet har et smukt lysindfald gennem de mange små- 
sprossede vinduer. Lokalet har et smukt enkelt industri look 
med sine hvide vægge, mørke gulve og rustikke søjler. Lokalet 
er beliggende i stueetagen med indgang gennem en brostens- 
belagt port. Bag ved bygningen findes den stemningsfulde bro-
stensbelagte Slusegård, som ligger i læ af de gamle historiske 
bygninger. Slusen er stadig aktiv og bruser med et lille vandfald. 
I Slusegården står et stort gammelt træ, som danner kronen på 
værket.

Gør det selv:
Lokaleleje 10.000,- 
Stå for alt selv. Ren lokaleleje inkludere borde & stole til 40 gæster.  
Slutrengøring, som betyder at i selv skal rydde lokalet for alt, 
således rengøringen kan gå i gang med det samme.

Den uformelle pakke:
Lokaleleje 5.000,- samt kuvert pris pr. gæst 595,- 
Inkl. personale til opdækning, afrydning, nedpakning og opvask.
Catering fra cafe & købmand, der indeholder selvbetjening af  
øl/vin/vand ad libitum, 3-retters menu som anrettes på en  
uformel hyggelig måde.

Tag den  
fantastiske  

tur rundt om  
søen på  
30 min.

Gæste- 
parkering

Forsamlings- 
huset

Høker

Brede Spisehus



RING TIL OS 

Vores eventafdeling består af en række dygtige og 
hjælpsomme projektledere og eventråd givere med 
mange års erfaring. Og hele teamet, lige fra projekt- 
ledere og afviklere til tjenere og opvaskere arbejder 
tæt sammen for at sikre en høj kvalitet af alle vores 
events. 

Måske ved du allerede, hvad du gerne vil have? 
Måske har du brug for sparring og råd givning. 
Uanset hvad, så kan du trygt ringe til os, så hjælper  
vi dig godt videre.

Kontakt os på:
+45 45 85 54 57
info@bredespisehus.dk
bredespisehus.dk

Vi glæder os til at hjælpe dig.

madkastellet.dk
@madkastellet

mailto:info%40bredespisehus.dk?subject=Brede%20Spisehus
http://bredespisehus.dk

