
BREDE SPISEHUS    1

BREDE  
SPISEHUS

MIDDAG, FEST & MÆRKEDAGE

- PRIVAT -
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Efter 30 års restaurantdrift takker Anne Marie Lyre & Bernard 
Carle af og overlader udviklingen til Madkastellet, der glæder sig 
til at byde ind med sine 20 års erfaring og give husets gæster en 
fortsat høj kulinarisk oplevelse båret af det bedste værtskab. 

Vi har skabt et unikt koncept, der forener lokalet med National-
museets værdier og gastronomi på højt nationalt niveau, således 
at en ‘destination der er en længere udflugt værd’ skabes. 

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.

Vi skal både kunne tale ind til lokalområdet ved at være det lille lokale spise- 

sted, et forsamlingshus der tilbyder mad og drikke til strøgkunder på gåtur,  

take away til nabobyerne, være blandt de 10 bedste mærkedagslocations,  

mødearrangør for omegnens virksomheder og endeligt tilbyde et prisvenligt og  

originalt produkt til de turister og besøgende der kommer til området i ferier, 

weekender m.m. 

Velkommen til Brede Spisehus
Restaurantchef Thue Guldstrand

Tlf. 45 85 54 57
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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 110 
gæster. Aperitiffen kan nydes på terrassen 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 overfor restaurationslokalet 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. 

Et af de store aktiver omkring Brede Spisehus er naturen.
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PRISER & FORSLAG
 
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. 18.00 - 22.00)
965,-/person ved minimum 40 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. 18.00 - 01.00)
1.190,-/person ved minimum 40 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 inkl. moms.



BREDE SPISEHUS  
MENU EKSEMPEL

FORRET 
Tærte med puré af søde ærter, sprøde asparges, 
syltede grønne jordbær, creme af gedefriskost

Serveret med hjemmebagt surdejsbrød og økologisk smør.

HOVEDRET
Stegt Ibericogris, grillet broccoli, forårsløg, glaceaf syltede stikkelsbær, 

puré af søde kartofler, sauce med saltet blomme

DESSERT
Rabarbermousse, bergamot, syltet ingefær, sprød biscuit, mørk chokolade

MERE GRØNT?
For os, er sprøde, friske grøntsager tilberedt til perfektion mere end blot et tilbehør. 

Så sig til, hvis du vil skrue op for det grønne og ned for det animalske. 

VEGETAR MENU EKSEMPEL
Retter, der kun er lavet på grøntsager –enten vegetarisk eller vegansk 

får lige så meget opmærksomhed og kærlighed, som al anden mad, vi serverer. 
Har du allergier, løser vi også det.

FORRET 
Tærte med puré af søde ærter, sprøde asparges,  
syltede grønne jordbær, creme af gedefriskost

Serveret med hjemmebagt surdejsbrød og økologisk smør

HOVEDRET 
Stegt polenta, grillet broccoli, forårsløg, glaceaf syltede stikkelsbær,

puré af søde kartofler, chimichurri

DESSERT
Rabarbermousse, bergamot, syltet ingefær, sprød biscuit, mørk chokolade

Vi anbefaler vegetarmenuen, når der ønskes særkost til vegetarer og veganere. 
Den kan også nemt justeres så den imødekommer de mest 
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GOD MAD I GODT SELSKAB  

Bag den gode mad, vi serverer på Brede Spisehus, står Mad- 
kastellet. De dygtige kokke eksperimenterer med retterne og  
udfordrer smagsløgene, men rammer gang på en gang en god 
og bred smag. De fokuserer på at bruge årstidens råvarer, at 
handle så lokalt som muligt og at drive et bæredygtigt køkken 
med så lidt madspild som muligt. 

‘Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og finder lige så stor  
glæde ved at kreere traditionelle, jordbundne retter som innova- 
tive 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.

Sæsonmenu
Vores 3-retters sæsonmenu byder på det bedste fra sæsonen  
og tidens gastronomiske trends. Smagsmæssigt favner den 
bredt og vil passe perfekt til store middagsselskaber – også de 
selskaber, hvor gæsterne kommer med vidt forskellige kulturelle 
og gastrono miske baggrunde. 

Minglemenu
Den moderne version af buffeten, hvor maden bliver serveret 
portionsanrettet, lækkert og eksklu sivt. En blanding af kanapéer,  
cupfood, lune småretter og petit fours, der passer perfekt til det 
uformelle arrangement med liv, snak og dynamik. Det gastro- 
nomiske niveau er højt, og vi præ senterer retterne i vores særlige 
‘åbne køkkener’, som kan dekoreres med flotte blomster, grønt- 
sager og skilte. 

Menuer, retter og serveringsformer kan selvfølgelig tilpasses og 
justeres, så det hele passer lige til jer. 

Vi glæder os til at høre jeres idéer. 
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IKKE BARE EN RESTAURANT

Allerede uden for restauranten vil du kunne møde vores lokale 
‘brygger’, der går og nørder med den øl, som bliver serveret i 
restauranten.

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

Café/Konditori

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:
Tlf. 31 75 12 13
Mail: booking@madkastellet.dk

Vi glæder os til at hjælpe dig.
  

madkastellet.dk
@madkastellet


