Hold møder midt
i Danmarkshistorien
Gratis
oplæg

Møder og konferencer
i Den Gamle By

ifm. møder på hverdage
indenfor åbningstiden i
januar, februar
og marts.

Hold jeres møde eller konference i
Den Gamle By i rammer og lokaler,
som er fyldt med historie og sjæl.
Vi tilbyder en række mødepakker, som alle
kan tilpasses jeres specifikke behov.
Jeres arrangement kan fx. afholdes i museets
teater fra 1817, benene kan strækkes
med en rundvisning i 1970’er-kvarteret,
eller dagen kan afsluttes på Jazzbar Bent J
med livemusik og et „Aarhus-sæt”.
Vi står klar til at tage imod jer ved ankomst
og vil være til rådighed hele dagen.

Laugssalen med udskårne træpaneler
og håndmalede dekorationer fra
1931

Lilletorv med
udsigt til Torvet

Forplejning
Maden tilberedes fra bunden af og med
kærlighed til gode, danske råvarer i sæson.
Alle kager og brød er hjemmebagte.
Alle dressinger og marinader er hjemmerørte,
og krydderurterne er plukket i
Den Gamle Bys egne haver.
Vi hjælper med at skræddersy jeres møde,
seminar eller konference i historiske rammer
og glæder os til at høre fra jer.

Dagsmøde

i Den Gamle By
M O R G E NM A D
Portionstallerken
Skyr med bærkompot og müesli i glas
Brød – morgenstykke, rugbrød og sødt
fra Den Gamle Bys bageri.
Blødkogt æg
Den Gamle Bys spegepølse med æble og sar
To oste: fx økologisk Mammen ost, Dansk Brie og Danablu
Frisk frugt og grøntsager fra Samsø
Sæsonens marmelade inspireret og smagt til med urterne
fra haverne i Den Gamle By

Entré Cafeen med prismelysekroner
og sildebensparket
fra 1933

Inklusiv friskbrygget Peter Larsen kaffe/
Te fra A.C. Perch’s Thehandel
og økologisk æblemost eller saft.

FR O KO ST
To stk. smørrebrød
fra Restaurant Gæstgivergården

Pakhus til købmandsgård,
Hobrohuset fra 1840

Ekstra
forkælelse med
’Farvel og tak’-poser

Inklusiv Den Gamle Bys egen øl,
sodavand eller saft.

E FTE R M I D DAG
Flødekage
fra museets eget konditori Café Bonnich

Stor vaniljekrans
med hakkede mandler fra Den Gamle Bys bageri

Den Gamle Bys Øl med Historie
Pris 4 x 25 cl for 100 kr.

Inklusiv friskbrygget Peter Larsen kaffe/
Te fra A.C. Perchs Thehandel

Den Gamle Bys Te i smuk dåse (100 g) udviklet
i samarbejde med A.C. Perchs Thehandel
Pris pr dåse 89 kr.

Under mødet vil der være
vand, snacks og frugt til rådighed.

Seks vaniljekranse i Den Gamle Bys
metalmadkasse 98 kr.

Pris
Pr. person 675 kr.

Morgenmøde

i Den Gamle By
Hjemmebagt bolle
med smør, ost og marmelade
Friskbrygget Peter Larsen kaffe/
Te fra A.C. Perchs Thehandel
Under mødet vil der være
vand, snacks og frugt

Hestestalden i
Gæstgivergården

Helsingør Theater
fra 1817

Pris
Pr. person 195 kr.

Eftermiddagsmøde

i Den Gamle By
Flødekage

Lillestuen i
Gæstgivergården

fra museets eget konditori
Café Bonnich

Stor vaniljekrans
med hakkede mandler fra
Den Gamle Bys bageri

Lille Sal med
designklassikere fra
1950-60’erne

Nyd en
skræddersyet
middag

Friskbrygget Peter Larsen kaffe/
Te fra A.C. Perchs Thehandel

som en perfekt afslutning på dagen.

Pris
Pr. person 195 kr.

Hør om de mange muligheder
på tlf. 41 85 08 44 eller
booking@dengamleby.dk

Under mødet vil der være
vand, snacks og frugt

Ekstra tilkøb

i Den Gamle By

Oplæg
om fx Den Gamle By,
familieliv i 1970’erne eller
historiske håndværksteknikker
(ca. 20 min.)
Pris udenfor åbningstid
og i weekender 950 kr.
Pris i åbningstid 750 kr.

Vil du
holde møde
i DanmarksRundvisning historien?
i Den Gamle By
fx Møntmestergården
eller 1970’er bykvarteret
(ca. 45 min., max 20 deltagere)
Pris i åbningstid 750 kr.

Det med småt...
Kom
med på en
rundvisning
i vores
lokaler

Selskabets størrelse
Vi har plads til mellem 20-200 deltagere
på normale vilkår (hør evt omkring
gældende COVID19-restriktioner).
Står du og mangler et mindre lokale til et frokostmøde?
Ring og hør nærmere!

Indgang
i
Møntmestergården
fra 1700-tallet

I åbningstiden
betales halv pris.

Se vores
lokaler
(video)

Pris pr. person inkl. moms 75 kr.

Efter åbningstid
betales bevaringsgebyr.
Pris pr. person inkl. moms 20 kr.

