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EN REJSE I TIDSMASKINEN

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 en frokost ved Brede Høker.
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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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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.
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HISTORISKE LOKALER
 
Lej det stemningsfulde forsamlingshus i Brede Værk, med udsigt 
til Mølleåen, der her breder sig ud til en smuk sø foran bygningen. 
Forsamlingshuset 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 bro-
stensbelagt port. Der er plads til max. 80 personer i forsamlings- 
huset. Seneste sluttidspunkt er kl. 02, hvor alle gæster og per- 
sonale skal have forladt lokalet.

Slusegården & Parken
Bag ved bygningen findes den stemningsfulde brostensbelagte 
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. 
Den smukke park er anlagt med lange plæner og alléer mellem 
de historiske bygninger. Parken og forsamlingshusets afsnit af 
Slusegården kan anvendes i forbindelse med arrangementer. 

Musik, stearinlys og rygning
Der må gerne spilles musik i lokalet, men da skal vinduer og døre 
holdes lukkede af hensyn til naboerne. 
Det er desværre ikke tilladt at have levende ild under nogen for-
mer, hverken stearin- eller fyrfadslys. Dette gælder også rygning. 
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LEJE

DU KAN AFHOLDE SELSKABER FRA 10-80 PERSONER 
I FORSAMLINGSHUSET 

Eksklusivitet
Du kan leje forsamlingslokalet eksklusivt, således dit sel-
skab har det helt for jer selv. Vi anbefaler dette til selskaber  
med taler, sange og indsalg der ikke tåler forstyrrelser 
(konfirmationer, bryllupper o.l.)

Pris: kr. 5.000,- (Catering skal købes fra Høkeren)

Eget område i Forsamlingshuset
Her lejer I halvdelen af forsamlingslokalet, det der vender 
ud mod Slusegaarden. Der vil i den anden del af lokalet, 
være åbent for Høkerens andre spisende og drikkende 
gæster, men I vil sidde ‘afskærmet’ for jer selv. 
Vi anbefaler dette til mindre selskaber, frokostselskaber,  
jule- og påskefrokoster samt andre mere uformelle “kom- 
sammener”. Max. 48 gæster.

Pris: kr. 2.500,- (Catering skal købes fra Høkeren)
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REN LEJE

Ønsker du at klare alt selv, lige fra opdækning til serve- 
ring og maden, kan Forsamlingshuset lejes for nedenstå- 
ende priser.

I prisen er opvask og slutrengøring, men ikke oprydning, 
inkluderet. Det samme gælder møbler, porcelæn, glas og 
forsamlingslokalets andet inventar. 

Der er IKKE mulighed for at producere mad i Høkerens 
køkken.

Priser:

Møde kl. 08 – 12 / 13 – 17: kr. 6.000 

Møde kl. 08 – 16: kr. 10.000

Middag kl. 16 – 24: kr. 10.000

Fest kl. 14 – 02: kr. 14.000

Priser er inkl. moms
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CATERINGPRISER

Høkerens frokost: kr. 450
3 timer inkl øl, vin og vand (se menu)

Høkermiddag: kr. 525 
4 timer inkl. øl, vin og vand (se menu) 

Høkerens bryllupspakke: kr. 850 
alt inklusive i 8 timer (se beskrivelse)

Høkerens konfirmation/fødselsdag: kr. 700 
5 timer (se beskrivelse)

Ekstra time fri bar med øl, vin og vand: kr. 75
Ekstra time fri bar med øl, vin, vand og drinks: kr. 100,-

Priser er pr. kuvert
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ÅBEN SYV DAGE OM UGEN

I Brede Høker forsyner vi dig 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.



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

Tag den  
fantastiske  

tur rundt om  
søen på  
30 min.

Gæste- 
parkering

Forsamlings- 
huset

Høker

Brede Spisehus


