MIDDAG / FEST / MÆRKEDAGE

VELKOMMEN TIL PETER LIEP´S HUS
Fødselsdag, bryllup, konfirmation eller bare en sammenkomst med familie eller venner - vi hjælper dig med at fejre
livets store begivenheder i de bedste rammer mellem høje
træer og med hjortene græssende i skoven bagved.
Peter Liep ś Hus har både indbydende og fleksible lokaler,
et køkken der kan forkæle alle sanser og et dedikeret værtskab – med andre ord alt det, der skal til for at holde et
vellykket arrangement i vores hus.
Vi har plads til selskaber helt fra en håndfuld og op til 375
gæster.
Kom forbi til en rundvisning og bliv betaget af Malerstuen
med dyrehavemalernes selvportrætter, de hyggelige Pejseog Havestuer og ikke mindst vores store og flotte pejsesal
med de høje paneler og en kæmpe kamin for enden, som
indbyder til den helt store fest.
Uanset hvad anledningen er, kan vi skræddersy din fest eller
særlige anledning og vil gøre alt, hvad vi kan, for at skabe en
mindeværdig dag eller aften.
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EN UDFLUGT VÆRD...

Huset har en mere end 100 år gammel historie som traktørsted i kanten af bøgeskoven.
Peter Liep, som lægger navn til huset, var skytte og skovfoged i Dyrehaven og den første til at drive stedet helt op til
slutningen af 1800-tallet.
I dag har vi opdateret vores rummelige restaurant- og selskabslokaler med respekt for traditionerne på stedet og den
unikke beliggenhed.
Vi inviterer derfor indenfor i lyse og hyggelige lokaler med
fokus på værtskab og et moderne køkken, der afspejler
skoven omkring os og havet bare et stenkast herfra.
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ET KØKKEN I HARMONI MED
VORES OMGIVELSER

Køkkenet på Peter Liep´s Hus er et opdateret og moderne
kro-køkken, hvor vi har afpudset og fortolket de bedste af
de mange gode, danske kro-retter.
Vores køkkenchef sammensætter løbende vores menuer,
så de tager hensyn til årstiden og de råvarer, der er tilgængelige og bedst lige nu, og køkkenet tilbereder dem
med respekt og omhu for at lokke velsmag og madglæde
frem.
Mange af retterne afspejler det, man finder i skoven udenfor
eller i havet et stenkast fra den røde låge mod Klampenborg;
urter, svampe, dyrekød og friske fisk.
Vores dygtige køkkenchef har på forhånd udviklet en række
eksempler på lækre og velsmagende selskabsmenuer, som
I kan blive inspireret af. Men vi imødekommer selvfølgelig
altid jeres ønsker. Så kom forbi og få en snak, så vi sammen
kan gøre jeres arrangement helt som I ønsker det skal være.
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LOK ALERNE
Peter Liep’s Hus er stolt af sine flotte selskabslokaler med
plads til både store og små møder/konferencer.
Malerstuen
Pejsestuen
Pejsesalen
Havestuen

:
:
:
:

op til 30 personer
op til 35 - 45 personer
op til 50 - 160 personer
op til 60 - 140 personer

Har I særlige ønsker eller behov, hjælper vi gerne med planlægningen. Vores store erfaring med selskaber, konferencer
og møder gør, at I trygt kan overlade alt det praktiske til os.
Peter Liep’s Hus er det perfekte sted at holde lige netop
jeres arrangement.
Ring på telefon 39 64 07 86 eller
email til info@peterlieps.dk
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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, M
 adkastellet.

HØJTIDERNE
Traditionerne og højtiderne er vores hjerteblod på Peter
Liep’s Hus.
Hold julefrokost eller nytårskur. Se pinsesolen danse, som
vi har gjort det i 40 år. Tag familien med på Hvid Picnic i
Haven eller til middag og i Cirkusrevyen.
Kom og se Det Kgl. Teaters friluftsforestillinger i Ulvedalene
eller oplev en af Dyrehavens ældste traditioner: Hubertusjagt.

RING TIL OS
Alle selskabsmiddage og fester er for os noget helt særligt.
Vores eventafdeling består af en række dygtige og hjælpsomme projektledere og eventrådgivere med mange års
erfaring.
Og hele teamet, lige fra projektledere og afviklere til tjenere
og opvaskere arbejder tæt sammen for at sikre en høj
kvalitet af alle vores events.

Parkering
Dyrehaven

TR ANSPORT & PARKERINGSMULIGHEDER

Bil
Der er ingen parkeringsmuligheder ved Peter Liep’s Hus.
Benyt venligst parkeringspladsen ved Bakken eller
Klampenborg Station.

PETER LIEP'S HUS

Klampenborg
Station

Cirkusrevyen

Afsætning/afhentning for dårligt gående ved Peter Liep´s
Hus er muligt men skal aftales på forhånd med Peter Liep´s
(indkørsel gennem den røde port, Kongeporten
ved Bakkens parkeringsplads).
Tog
Nærmeste station er Klampenborg station.
Her er både S-tog og regionaltog, gåafstand til Peter Liep’s:
ca. 600 meter.

Bakken

Bus
Bus 23, busstop Klampenborg Station, gåafstand til
Peter Liep´s: 600 meter.

Bakkens
Parkering
Galopbanen
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Taxa
Taxakørsel skal bestilles til busparkeringspladsen ved
Bakkens indgang. Porten til Dyrehaven låses kl. 24.00-06.00.
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Kontakt vores bookingafdeling på telefon 39 64 07 86
eller e-mail til info@peterlieps.dk
ADRESSE

Dyrehaven 8,
2930 Klampenborg

madkastellet.dk / @madkastellet

