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EN REJSE I TIDSMASKINEN 

 
Brede er fyldt af historiens vingesus. Brede Høker ligger med 
udsigt over Brededammen i det naturskønne Mølleådalen 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. 

 
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 gennem 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. 

 
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, 

jordbundneretter 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. 



 

 



BREDE HØKER & FORSAMLINGSHUS 6  

 

 

 

 

HISTORISKE LOKALER 

Lej det stemningsfulde forsamlingshus i Brede Høker med udsigt 
til Mølleåen, der her breder sig ud til en smuk sø foran bygningen. 

 
Forsamlingshuset har et smukt lysindfald gennem de mange 
småsprossede 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 
brostensbelagt port. Der er plads til max. 80 personer i forsam- 
lingshuset. Seneste sluttidspunkt er kl. 03, hvor alle gæster og 
personale 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  
former, 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 forsamlingshuset eksklusivt, så dit selskab har 

helt for jer selv. Vi anbefaler dette til fester med taler, sange 

og indslag, der ikke tåler forstyrrelser. 

(Konfirmationer, bryllupper o.l.). 

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

 
 

Eget område i Forsamlingshuset 
Her lejer I halvdelen af forsamlingslokalet, det der vender 

ud mod Slusegården. 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 siddende gæster. 
 

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

Ønsker du at klare alt selv, lige fra opdækning til  
servering og maden, kan Forsamlingshuset lejes for 

nedenstående 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 

Høkerfrokost: fra kr. 625 
4 timer inkl. øl, vin og vand 

 
Høkermiddag: fra  kr. 625 
4 timer inkl. øl, vin og vand 

 
Høkerens Bryllupspakke: fra kr. 1.025 
8 timer inkl. øl, vin og vand 

 
Høkerens konfirmation/fødselsdag: fra kr. 725 
4 timer inkl. øl, vin og vand 

 
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 inkl. moms 
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RING TIL OS 

Vores eventafdeling består af en række dygtige og 
hjælpsomme projektledere og eventrådgivere 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 rådgivning. 
Uanset hvad, så kan du trygt ringe til os, så hjælper 
vi dig godt videre. 

 
 

Kontakt os på: 

Tlf. +45 4585 5457 
Mail: info@bredehoeker.dk  

Vi glæder os til at hjælpe dig! 

 

 

 

 

madkastellet.dk 
@madkastellet 

Gæste- 
parkering 

Forsamlings- 
huset 

Høker 

Brede Spisehus 

Tag den 
fantastiske 

tur rundt om 
søen på 
30 min. 

mailto:Booking@bredespisehus.dk

